JÁTÉKSZABÁLYZAT
A Coca-Cola „Netre szomjazol? ” promóciós játék
hivatalos részvételi- és játékszabályzata

1.

A nyereményjáték szervezői

A Coca-Cola – „Netre szomjazol? Töltődj és tölts!” promóciós játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezői a Coca-Cola
Magyarország Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzék szám: 13-09-072515;
adószám: 12150126-2-13), a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.;
cégjegyzékszám: 13-09-067506; adószám: 10886861-2-44), valamint a Coca-Cola Services SA. (1424 Chaussée de
Mons, B-1070 Brussels; adószám.: 462525791; cégjegyzékszám.: BE0462525791) (a továbbiakban együtt:
"Szervezők”).
A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervezők, a Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az
adatfeldolgozást a Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám:
14182925-2-41, a továbbiakban: „Lebonyolító”), a GBaRT Design Stúdió Kft. (székhely: 1029 Budapest, Zsíroshegyi út
16, cégjegyzékszám: 01-09-917297; adószám: 1473365-2-41) és a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest,
Krisztina körút 55.; cégjegyzékszám: 10773381-2-44), a továbbiakban: „Magyar Telekom”) (Magyar Telekom
feladata: a promócióhoz kapcsolódóan adatforgalom biztosítása a játékosok számára) együttesen végzik.
2.
2.1.

A Játékban történő részvétel feltételei
A Játékban részt vehet minden, 14. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen, magyarországi lakóhellyel

rendelkező, a 2.4. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban:
„Játékos”), aki a Játék 4. pontban írt időtartama alatt
2.1.1. vásárol legalább 1 (egy) db, bármely magyarországi üzletben vagy vendéglátó ipari egységben
kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható, a jelen Játékszabályzat 3. pontjában meghatározott promóciós
csomagolású Coca-Cola, Coca-Cola zero, Coca-Cola light, Coca-Cola zero cherry, Fanta vagy Sprite 330 ml dobozos
terméket (”Termék”); és
2.1.2. elektronikusan regisztrál a http://hu.woah.com -ról elérhető http://jatek.woah.com domain alatti
weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) a regisztráció menüpont alatt és ennek során a következő valós adatait
megadja: teljes név, születési dátum/év, nap, hónap/, neme, e-mail cím, mobiltelefonszám; vagy a saját nevére szóló
és aktív Facebook regisztrációjához tartozó azonosító adatok megadásával engedélyezi a Facebook-on megadott
fenti adataihoz való hozzáférést a Szervezők, illetve a Lebonyolító részére („Regisztráció”), valamint nyilatkozik arról,
hogy rendelkezik-e a 2.6 pont szerinti előfizetéssel a Magyar Telekom Nyrt.-nél. Amennyiben Játékos saját nevére
szóló és aktív Facebook regisztrációjához tartozó adatok közül hiányzik bármelyik fent írt adat, vagy azok a Facebook
regisztrációjában nem helyesen szerepelnek, abban az esetben a hiányzó, illetve nem helyes személyes adatot a
regisztráció során a Játékosnak külön meg kell adnia, illetve módosítania kell; és

2.1.3. a Regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzatban
(”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul adatainak a jelen Játékszabályzatban írtak szerinti
kezeléséhez; és
2.1.4. sikeresen feltölti a Termék nyitófülének a doboz felé eső oldalán található (”Fül”) 10 karakterből – számokból
és betűkből – álló érvényes egyedi promóciós kódot (”Kód”) a Honlapra. (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”)

2.2.

A Játékos köteles a promóciós Fület 2018. február 28-ig sértetlenül megőrizni, és nyertessége esetén a

Szervezők esetleges felhívására a Szervezők részére bemutatni. Szervezők kizárólag azokat a Füleket fogadják el a
Játékban, amelyeken a 10 karakterű Kód teljesen olvashatóan látszik. Szervezők a nyeremény átadását megelőzően
a jelen játékszabályzat 6.6.3. pontjában foglaltak szerint ellenőrizhetik a nyertes által feltöltött kódot, és amennyiben
a feltöltött kód nem egyezik a nyertes által bemutatott Fülön található kóddal, úgy Szervezők nem fogadják el
nyertesnek az adott Játékost.
2.3.

A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Kódot, adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok

nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. A Szervezők a nem valós adatokat, Kódot megadó résztvevőket
kizárhatják a Játékból. A Játékosok a regisztrált adataik alapján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges
változásaiból eredő, a Szervezők érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail
cím törlése, elérhetetlensége, névváltozás) Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.
2.4.

A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervezők, a Lebonyolító, a

Magyar Telekom, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek,
ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
A Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi és vendéglátóipari egységek, továbbá a Szervezőkkel
szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése
során a Szervezők bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen
személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem
közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Játékban.
2.5.

A Játékra való jelentkezéssel valamennyi Játékos kijelenti és vállalja, hogy amennyiben még nem töltötte be

18. életévét, úgy a jelen Játékszabályzat I. számú mellékletét képező nyilatkozatnak a törvényes képviselője által
aláírt, eredeti példányát a nyereményértesítéstől számított 10 naptári napon belül postai úton, ajánlott
küldeményként megküldi a Rewart Kft. alábbi címére: Rewart Kft. 1525 Budapest, Pf. 135., ellenkező esetben
nyereményre nem jogosult és a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Szervezők kifejezetten rögzítik, hogy az I.
sz. mellékletben csatolt nyilatkozat megtétele a Játékban való részvétel, valamint a nyeremények átadásának
kötelező előfeltétele minden 18 éven aluli Játékos esetében.
Az I. sz. melléklet kötelezően kitöltendő eleme a törvényes képviselő mobiltelefonos elérhetősége is, amely nélkül a
nyilatkozat érvénytelen, és a Játékszabály jelen pontjában írt kizárás automatikusan életbe lép. A Szervezők és a

Lebonyolító jogosultak a megadott telefonszámon a Játék során a törvényes képviselőt telefonon megkeresni, és a
nyilatkozat valódiságáról így is meggyőződni.
2.6.

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt naponta SIM kártyánként maximálisan 300 MB-nak megfelelő

mennyiségű Kódot, mint Pályázatot jogosult feltölteni. Valamennyi kód egyedi, így a rendszer csak az élő kódokat
fogadja el, egy kódot kizárólag egy alkalommal lehet érvényesen feltölteni. Azonos kód többszöri feltöltése esetén
mindig az első feltöltést fogadja el a rendszer érvényesnek. A Szervezők nem fogadják el a véletlenszerűen
kiválasztott vagy kitalált számkódokat. A Játék során napi szinten, SIM kártyánként legfeljebb 3 darab kódfeltöltés
után kerül az 100 MB jóváírásra, tehát egy Játékos naponta SIM kártyánként maximálisan 3x100 MB, azaz legfeljebb
300 MB (vagy baráttal megosztott adat esetében 6*50 MB) adatforgalmat gyűjthet. Amennyiben a Játékos megosztja
a 100 MB adatcsomagját, úgy a kedvezményezett személy („Kedvezményezett”) részére SIM kártyánként legfeljebb
6 darab kódfeltöltés után kerülhet a megosztott 50 MB jóváírásra, tehát egy Kedvezményezett naponta SIM
kártyánként maximálisan 6x50 MB, azaz legfeljebb 300 MB adatforgalmat gyűjthet ilyen módon. A mobil
adatforgalom ajánlattal kizárólag azon Játékosok és Kedvezményezettek élhetnek, akik a Magyar Telekom Nyrt.-nél
(„Magyar Telekom”) olyan érvényes, aktív (azaz a szolgáltatás nem áll korlátozás, felfüggesztés vagy szüneteltetés
alatt), lakossági (az értékesíthető vagy a lezárt) díjszabásban) megtalálható valamely adatcsomagot vagy
adatszolgáltatás (beleértve a technikai internet elérést) tartalmazó díjcsomag vonatozásában egyedi előfizetői
szerződéssel rendelkeznek. A 100 MB adatforgalom kizárólag belföldön, Magyar Telekom előfizetők részére a
Magyar Telekom hálózatán használható fel az aktiválástól számított 24 órán belül belföldön.
2.7.

Játékosnak ügyelnie kell arra, hogy a Regisztráció során valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az általa

megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató
viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket és a Magyar Telekomot semmilyen felelősség nem
terheli. A Szervezők nem ajánlják a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím és vagy
mobilszám (SIM) megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet és/vagy telefonszámot vesz
igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók
és/vagy mobil telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők, a Magyar Telekom,
valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségüket kizárják. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás,
címelírás, számelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), valamint, ha a játékos valótlan tartalmú
nyilatkozatot tesz arról, hogy a 2.6 pont szerinti Telekom előfizetéssel rendelkezik sem a Szervezők, sem a Magyar
Telekom, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a
nyeremények átadására (beleértve az adatmennyiség feltöltését is).
3.

A Játékban résztvevő termékek


Coca-Cola



Coca-Cola zero



Coca-Cola light



Coca-Cola zero cherry



Fanta narancs



Sprite eredeti íz

330 ml dobozos promóciós kiszerelésű termékek, melyeken a következő promóciós felirat található: „Netre
szomjazol?”
Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról és őrizze
meg a nyitófület 2018. február 28-ig!
4.

A Játék időtartama

A Játék 2017. október 1. 00 óra 00 perctől 2018. január 31. 23 óra 59 percig tart.
5.
5.1.

A Játék menete
Magyar Telekom 100MB mobil adatforgalom minden promóciós nyitófül alatt

5.1.1. Bármely regisztrált Játékos, aki a Magyar Telekomnál olyan érvényes, aktív (azaz a szolgáltatás nem áll
korlátozás, felfüggesztés vagy szüneteltetés alatt), lakossági (az értékesíthető vagy a lezárt) díjszabásban
megtalálható valamely adatcsomagot vagy adatszolgáltatás (beleértve a technikai internet elérést) tartalmazó
díjcsomag vonatozásában egyedi előfizetői szerződéssel rendelkezik, Az érvényes kódfeltöltést követően az 5.1.3. és
5.1.4. pontban foglalt korlátozásokkal jogosulttá válik kódfeltöltésenként 100 MB, megosztás esetén 50-50 MB
mobil adatforgalomra (de SIM kártyánként legfeljebb 300 MB-ra naponta), mely belföldön, a Magyar Telekom
hálózatán használható fel az aktiválástól számított 24 órán belül. A Játékosnak lehetősége van arra, hogy a 100 MB
mobil adatforgalmat megossza egy általa választott – a fentiek szerinti Magyar Telekom előfizető –
Kedvezményezettel, ezáltal mindketten 50 MB – 50 MB adatforgalom felhasználására válhatnak jogosulttá.
5.1.2. Érvényes Magyar Telekom előfizetők azok, akik előfizetése aktív státuszban van: feltöltőkártyás ügyfél esetén
az elmúlt 365 napban feltöltötte egyenlegét; utólag fizető (havidíjas) előfizető esetén nincs a szolgáltatása
felfüggesztve, szüneteltetve vagy nem áll korlátozás alatt..
5.1.3. Az adatforgalom a kódfeltöltést követően minimum 5 percen, maximum 24 órán belül íródik jóvá a SIM
kártyán. A jóváírásról Magyar Telekom SMS üzenetben értesítést küld a Játékos által regisztrált mobilszámra. SIM
kártyánként kizárólag naponta maximum 300 MB-nak megfelelő mennyiségű kód feltöltésére van lehetőség,
alkalmanként maximum 100 MB adatforgalom (megosztás esetén a Játékosnál és a Kedvezményezettnél is 50 - 50
MB adatforgalom) kerül jóváírásra, függetlenül attól, hogyha több Játékos azonos telefonszámot ad meg a
regisztrációja során.
5.2.

Napi nyerő időpontok

5.2.1. A Szervezők a Játék kezdő időpontját megelőzően, háromtagú sorsoló bizottság előtt a véletlenszerűség
elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével a Játék teljes időtartamának tekintetében a 6.3.
pontban meghatározott napi nyereményekre vonatkozóan összesen 615 (hatszáztizenöt) darab napi nyerő
időpontot sorsolnak ki (minden egyes naptári nap tekintetében 5 darabot), minden nap 07 óra 00 perc 00
másodperc és 20 óra 59 perc 59 másodperc között, másodpercnyi pontossággal. A sorsolás nem nyilvános.

5.2.2. A napi nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az
előre meghatározott adott nyerő időpontokban vagy az azokat követő legkorábbi időpillanatban (óra, perc,
másodperc) elsőként töltenek fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot (Kódot).
Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban tölt fel Kódot, a Szervezők azt a Játékost tekintik
nyertesnek, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
5.2.3. Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból
érvénytelen, a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül vagy a napi nyereményt a 6.6.4.
pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át, Szervezők a nyerő időpontokat követően elsőként beküldött
Pályázat beküldőjét választják nyertesnek (tartaléknyertes). Szervező legfeljebb 3 Tartaléknyertest értesít.
5.2.4. Amennyiben az adott napi nyeremény Tartaléknyerteseinek sem lehetséges az adott napi nyeremény
kiadása, a nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott nyeremény tehát nem kerül kiosztásra.
5.3.

Heti sorsolások

5.3.1. Szervezők megbízásából a Lebonyolító a Játék időtartama alatt minden Játékhét (vasárnap 00 óra 00 perc –
szombat 23 óra 59 perc) vonatkozásában, a játékhetet követő első munkanapon 10:00 órakor az előző játék hét
folyamán (azaz vasárnap 00:00 óra és szombat 23:59 óra között) beérkezett valamennyi érvényes Pályázat közül a
Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi
sorsolással 8 (nyolc) darab heti nyertes Pályázatot sorsol ki, azaz a Játék teljes ideje alatt összesen 144 db
(száznegyvennégy) heti nyertes Pályázatot. Kivételt képez a rövidített 18. Játékhét (2018. január 28 - január 31.),
mely során a játék lezárását követően, pénteken (2018.02.02.) 10:00 órakor az adott hét folyamán (azaz vasárnap
00:00 óra és szerda 23:59 óra között) beérkezett valamennyi érvényes Pályázat közül sorsolja ki Lebonyolító a heti
nyerteseket. A heti sorsolások helyszíne a Lebonyolító; Rewart Kft. székhelye (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.). A
sorsolás nem nyilvános.
5.3.2. A Lebonyolító a heti sorsolásokon, heti nyereményenként 3 db (azaz hetente összesen 27 db) heti
tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A heti tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá az adott heti
nyereményre a 6.6.2. pontban foglaltak szerint, továbbá amennyiben a heti nyertes vagy az előttük álló heti
tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a
Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a heti nyereményt a 6.6.4. pontban foglalt időtartamon
belül nem veszi át.
5.3.3. Amennyiben az adott heti nyeremény Tartaléknyertesei közül egy Tartaléknyertesnek sem lehetséges az
adott heti nyeremény kiadása, a nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott nyeremény tehát nem
kerül kiosztásra.
5.4.

Havi sorsolások

5.4.1. Szervezők megbízásából a Lebonyolító

5.4.1.1.1.

a 2017. október 1. 00:00 óra és 2017. október 31. 23:59 óra között beérkezett érvényes Pályázatok
közül 2017. november 2. napján 15:00 órakor;

5.4.1.1.2.

a 2017. november 1. 00:00 óra és 2017. november 30. 23:59 óra között beérkezett érvényes
Pályázatok közül 2017. december 4. napján 15:00 órakor;

5.4.1.1.3.

a 2017. december 1. 00:00 óra és 2017. december 31. 23:59 óra között beérkezett érvényes
Pályázatok közül 2018. január 3. napján 15:00 órakor;

5.4.1.1.4.

a 2018. január 1. 00:00 óra és 2018. január 31. 23:59 óra között beérkezett érvényes Pályázatok
közül 2018. február 2. napján 15:00 órakor;

közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással a megjelölt havi időszakonként 10
(tíz) darab havi nyertes Pályázatot sorsol ki. A havi sorsolások helyszíne a Lebonyolító, Rewart Kft. székhelye (1016
Budapest, Hegyalja út 7-13.). A sorsolás nem nyilvános.
5.4.2. A Lebonyolító a havi sorsolásokon nyereményenként 3 három) db, azaz összesen 30 (harminc) db havi
tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A havi tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá az adott havi
nyereményre a 6.6.2. pontban foglaltak szerint, továbbá amennyiben a havi nyertes vagy az előttük álló havi
tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a
Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a havi nyereményt a 6.6.4. pontban foglalt időtartamon
belül nem veszi át.
5.4.3. Amennyiben az adott havi nyeremény Tartaléknyertesei közül egy Tartaléknyertesnek sem lehetséges az
adott havi nyeremény kiadása, a nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott nyeremény tehát nem
kerül kiosztásra.
6.

A Játék során megnyerhető nyeremények

6.1.

A Játékban az alábbi nyeremények nyerhetőek meg. Minden nyertes Játékos a megjelölt nyereményekből 1

(egy) db átvételére jogosult.
6.2.

Egy Játékos a Játék teljes időtartam alatt egy típusú napi, heti, havi nyereményből csak egy-egy darabot

jogosult nyerni.
6.3.

A Játék során 2 típusú napi nyeremény kerül kiosztásra, naponta különbözően, felváltva az alábbiak szerint:
 a Játék első napján majd azt követően minden második napon, naponta 5 db (összesen 62 napon; naponta 5
darab, összesen 310 db) Coca-Cola Bluetooth fülhallgató.
 a Játék második napján majd azt követően minden második napon, naponta 5 db (összesen 61 napon;
naponta 5 darab, összesen 305 db) Coca-Cola Kamera lencse szett mobiltelefonhoz.

6.4.

A Játék során 2 típusú heti nyeremény kerül kisorsolásra az alábbiak szerint:


a Játék minden hetében kisorsolásra kerül hetente 5 (öt) db (18 Játékhéten keresztül, hetente 5 darab,
összesen 90 db) Quazar Blackbox Ultra HD Sportkamera (https://www.quazar.hu/webaruhaz/okoseszkozok/kamera-ultra-hd )



valamint a Játék minden hetében kisorsolásra kerül hetente 3 (három) db (18 héten keresztül, hetente 3
darab, összesen 54 db) 20.000 forint értékű Garage Store vásárlási utalvány (http://www.garagestore.hu ).

6.5.

6.6.

Havi nyeremények, sorsoláshoz kötötten:


Havi 5 db (összesen 20 db) Huawei P9 lite mobiltelefon (https://goo.gl/Zayqhc ).



Havi 5 db (összesen 20 db) Huawei Fit okosóra.
Nyeremények átvétele:

6.6.1. Nyertesség esetén Szervezők a nyertes Játékosokat a nyereményről elektronikus úton értesítik, a Játékosok
által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, az adott sorsolást követően 24 órán
belül, majd további 48 órán belül ismételten (legfeljebb összesen két alkalommal). A nyertes Játékosnak
legkésőbb a második e-mail elküldését követő 8 naptári napon belül (tehát az első nyereményértesítéstől
számított összesen 10 naptári napon belül) meg kell erősítenie adatait, illetve meg kell adnia pontos szállítási
címét az erre kijelölt felületen, melyet a nyereményértesítő e-mailben küldött linkről érhet el. Amennyiben a
nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy „nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból, továbbá a
sorban következő Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályban
foglalt feltételeknek.
6.6.2. Szervezők és Lebonyolító fenntartják maguknak a jogot, hogy Játékostól postai úton bekérjék az egyedi
kódot tartalmazó doboznyitó fület a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért
kérjük, a Játékban résztvevő Füleket 2018. február 28-ig őrizzék meg! Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a
termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról!
6.6.3. Nyereményeket Szervezők futárszolgálattal megküldik minden nyertesnek legkésőbb 2018. február 28-ig. A
nyeremények kiszállítását maximum két alkalommal kíséreljük meg a Játékos által megadott magyarországi
címre, ezt követően Játékos elveszíti a nyereményre való jogosultságát. Amennyiben a nyeremény nem
érkezik meg 2018. február 15-ig és arról értesítést sem kap, ezt jelezheti a Honlapon a Kapcsolat menüpont
alatt található elérhetőségek valamelyikén. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2018. február 28-at követően a
nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Nyeremények kézbesítésének
elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során - a Szervezők és Lebonyolító
érdekkörén kívül - keletkezett károkért a Szervezők és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak. A
nyeremények kiszállítása munkanapokon általában 8-16 óra között történik, ezért kérjük, hogy a címe
visszaigazolásakor olyan címet adjon meg, ahol a nyereményt ezen időpont között át tudja venni.
6.6.4. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők
esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes
képviselőjük útján sem vehetnek részt.

6.6.5. A nyeremény kiszállításához kapcsolódó futárköltséget a Szervezők viselik, azonban minden egyéb
esetlegesen felmerülő költség a Játékost terheli.
7. Információ a Játékról
A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon vagy a promóciós
csomagolású termékeken, valamint a www.coke.hu internetes oldalon, információ kérhető továbbá a 06 1 267 4848as normál díjas telefonszámon vagy az info@jatek.woah.com e-mail címen. A Játék hivatalos Játékszabálya a
https://jatek.woah.com internetes oldalon jelenik meg. A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a
Játék lebonyolításával megbízott Rewart Kft. ügyfélszolgálatát a Játék teljes időtartama alatt, éjjel-nappal a 06 1 267
4848 normál díjas telefonszámon, vagy az info@jatek.woah.com e-mail címen.
8. Személyi jövedelemadó
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA és járulék fizetési kötelezettséget a Szervezők viselik. Szervezőket a
Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

9. Vegyes rendelkezések
9.1.

A Szervezők, a Lebonyolító, a The Coca-Cola Company, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai,

vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a
felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes
Játékos a nyereménytárgyakkal kapcsolatos esetleges szavatossági igényét jogszabályi keretek között a nyeremény
szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervezők a nyeremény átadásakor a
nyertes Játékos számára megjelölnek.
9.2.

A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt

és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen Játékszabály 7. pontjában szerepel.

9.3.

A promóciós dobozok nyomtatási hibáiért a Szervezők, a Lebonyolító, illetve a The Coca-Cola Company és

annak leányvállalatai, valamint a Játékban résztvevő üzletek és vendéglátóipari egységek, továbbá mindezek
tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
9.4.

A hamisított promóciós doboznyitó fülek / kódok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve

a promóciós Fülek felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő Fülek és a bennük levő egyedi, 10
jegyű kódok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A
Szervezők a Fülek és a bennük levő egyedi, 10 jegyű kódok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal
kapcsolatban kizárják a felelősségüket.
9.5.

A Játékos a jelen Játékban való részvételével tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a

nyereményeket nyilvános esemény keretében is átadhatják, amely során kép-, hang-, illetve videofelvétel
készülhet, továbbá publikálhatják vagy ismertethetik a nyertes Játékosok nevét és a nyertesről a nyeremény

átadása során készült fotóját, illetve a róla készült hang- vagy videofelvételt a tömegtájékoztatási médiumokban
és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a
Játékban való részvételükkel egyben kifejezetten és önkéntesen hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra
hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervezők, illetve a
The Coca-Cola Company díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül felhasználja a
személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, valamint kijelentik, hogy hozzájárulásuk megfelelő előzetes
tájékoztatáson alapult. Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából.
A Szervezők kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.
9.6.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Honlap és a Magyar Telekom hálózatának

teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal
ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem
kizárólagosan) kapcsolati hiba, a felhasználó eszköze, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos
hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű
felelősséget kizárnak.

9.7.

A Regisztráció/Pályázat hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat

feltüntetése stb.) sem a Szervezők, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek
bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények és a Magyar Telekom mobil adatforgalom átadására.
9.8.

A Szervezők a nyeremények átadásáig zárhatják ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a

Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervezők szintén kizárhatják a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a
Játékszabály 6.6.1. és 6.6.2. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.
A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a
Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy
egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
9.9.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók,

kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.
9.10.

A Szervezők, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert

ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a
Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán, vagy egyéb technikai hiba révén a játékosok
téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen
esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
9.11.

Szervezők, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap illetve a mobilhálózat rajtuk kívülálló

okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor
haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja,
illetve megszüntesse.

9.12.

Szervezők és Lebonyolító a Játékkal kapcsolatban 2018. március 31-ig fogad el bárminemű reklamációt.

9.13.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen

Játékszabályt bármikor megváltoztathassák.
9.14.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik

a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervezők részére történik.
9.15.

A Coca-Cola, Coca-Cola light, a Coca-Cola zero, a Coca-Cola Zero cherry, a Fanta, a Sprite a The Coca-Cola

Company bejegyzett védjegyei.
9.16.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban,

annak kivizsgálásához információt kérhessenek a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthessék a
Játékos részvételét és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra
kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban
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. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok
kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak
okoztak.

Budapest, 2017. október 1.

Mellékletek:
I. sz. melléklet: Törvényes képviselő nyilatkozata a játékszabályzatról
II. sz. melléklet: Huawei P9 Lite és Huawei fit leírása
III. Coca-Cola Adatvédelmi Szabályzat
IV. Magyar Telekom Adatkezelési Tájékoztató

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL

Alulírott
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE:
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ LAKCÍME:
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TELEFONSZÁMA (mobil):
KISKORÚ NEVE:
KISKORÚ ESETLEGESEN ELTÉRŐ LAKCÍME:
KISKORÚ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:
KISKORÚ TELEFONSZÁMA (mobil):

a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok a felügyeletem alatt álló fent nevezett
kiskorú részvételéhez a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. által 2017. október 1. és 2018. január 31.
napja között szervezett Coca-Cola – „Netre szomjazol?” megnevezésű nyereményjátékban, továbbá,
hogy a fent nevezett kiskorú nyertessége esetén nyereményét átvegye és az ehhez szükséges
nyilatkozatokat megtegye, iratokat bemutassa, valamint ahhoz is, hogy a játékszabályzatban írt
adatkezelési és marketing hozzájárulást saját nevében megtegye. Az ezzel kapcsolatos esetleges
valamennyi felelősséget kizárólagosan vállalom. Úgy nyilatkozom, hogy a nyereményjáték
játékszabályzatát megismertem és azt teljes egészében mind magamra, mind a fent nevezett kiskorúra
nézve kötelezőként elfogadom.
Kijelentem, hogy a kiskorúval kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vagyok.

____________________, 2017. ...............................

ALÁÍRÁS (mint törvényes képviselő): ..........................................
Előttünk, mint tanúk előtt (2 fő):

NÉV:

NÉV:

LAKCÍM:

LAKCÍM:

ALÁÍRÁS:

ALÁÍRÁS:

II. SZ. MELLÉKLET - ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi
út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-067506; adószám: 10886861-2-44) illetve a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.
(székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-072515; adószám: 12150126-2-13), és az s.a.
Coca-Cola Services n.v (1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels; adószám.: 462525791; cégjegyzékszám.:
BE0462525791) által szervezett „Netre szomjazol?”

elnevezésű nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött

személyes adatok kezelésére.
A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért a Coca-Cola HBC Magyarország Kft., a Coca-Cola
Magyarország Szolgáltató Kft és az s.a. Coca-Cola Services n.v. felelnek, mint adatkezelők. Az adatok feldolgozását a
Szervező megbízásából a Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.), a GBaRT Design Stúdió Kft.
(székhely: 1029 Budapest, Zsíroshegyi út 16., cégjegyzékszám: 01-09-917297; adószám: 1473365-2-41) és a Magyar
Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; cégjegyzékszám: 10773381-2-44) végzik, mint
adatfeldolgozók.
A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH 102102/2016
A direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH 102103/2016
1.) A kezelt személyes adatok köre

A Játékba történő regisztráció során a Játékosoknak a következő személyes adataikat kell megadniuk:


teljes név



születési dátum



nem



e-mail cím



telefonszám



jelszó



szállítási cím (csak a nyertesek esetében)

A Játékos saját, aktív Facebook fiókja segítségével is regisztrálhat a Játékba Facebook fiókjához tartozó
felhasználóneve és jelszava megadásával.
Facebook fiókkal történő regisztráció esetén a Játékos engedélyezi a Facebookon megadott fenti adataihoz való
hozzáférést az adatkezelők részére. Amennyiben Játékos Facebook regisztrációjához tartozó adatok közül hiányzik
bármelyik fent írt adat, vagy azok a Facebook regisztrációjában nem helyesen szerepelnek, abban az esetben, a

hiányzó, illetve nem helyes személyes adatot a regisztráció során a Játékosnak külön meg kell adnia, illetve
módosítania kell.
A jelszó megőrzése a Játékos kötelessége, az adatkezelők nem vállalnak felelősséget a jelszó illetéktelen
személyekhez kerülése esetén.

2.) Az adatkezelés célja és időtartama, adattovábbítás

Az adatkezelők és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék
lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, kapcsolattartás és adminisztráció,
valamint a nyeremények átadása és a Telekom mobil adatforgalom biztosítása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel.
Az adatkezelők a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve a nyeremények
átadását követően törlik.
Amennyiben a Játékos a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult, a Coca-Cola HBC
Magyarország Kft., a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. és a és az s.a. Coca-Cola Services n.v a regisztráció
során megadott adatait marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termékeik és
szolgáltatásaik ajánlása, hirdetéseik továbbítása, , telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. sms, mms,
e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton) érdekében kezeli és felhasználja
Az adatkezelők a személyes adatokat a fenti marketing célból addig kezelik, amíg a Játékos az ehhez adott
hozzájárulását vissza nem vonja.

Amennyiben a Játékos a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult
a Regisztráló/Játékos előzetes, kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Telekom
Nyrt. a regisztráció során megadott, vagy korábban jogszerűen a Magyar Telekom Nyrt. birtokába jutott személyes
adatait (azonosító adatok; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatok; elérhetőségek), valamint a
Magyar Telekom Nyrt. által kezelt valamennyi forgalmi jellegű adatát (helymeghatározási adat is) közvetlen
üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából – akár automata hívórendszeren,vagy ügyintéző által
bonyolított híváson keresztül, - kezelje, azaz saját illetve a vele szerződésben álló harmadik felek – személyre szabott
- üzleti ajánlatával a Regisztrálót a megkeresse. A jelen adatkezelési hozzájárulás kiterjed az ügyfél valamennyi
előfizetése keretében a szolgáltató által kezelt, a jelen nyilatkozat által lefedett személyes adatra (ügyfél szintű
hozzájárulás). A jelen adatkezelési hozzájárulás kiterjed az ügyfél tv nézési szokásaira, valamint bármely közösségi
oldalon közzétett profiljára, aktivitására vonatkozó adataira, továbbá az ügyfélnek a Magyar Telekom Nyrt-nél lévő
internetszolgáltatásához tartozó IP címről, valamint az előfizetésében lévő SIM kártyáról indított internetes
böngészési (forgalmi) adataira, valamint mindegy egyéb adatforgalom tárolására és ezen adatok közvetlen
üzletszerzési célú felhasználására is függetlenül az igénybevett hálózattól és szolgáltatótól (wifi). Az adatokat
Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra is.
A Regisztráló/Játékos Direkt Marketing célú hozzájárulását visszavonhatja az alábbi címeken: Magyar Telekom Nyrt.,
1013 Budapest, Krisztina krt. 55. címen vagy a Telekom üzletekben, a Partner üzletekben és a telefonos
ügyfélszolgálaton (1430,1414)

A játékos hozzájáruló nyilatkozatát a mindenkori ügyfélszolgálati szabályok által rögzített felületeken vonhatja vissza.

Adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
„Törvény”) 5. § (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatkezelő:
Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.). DM célú adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH50139/2012.
Adatkezelés időtartama:
A Szolgáltató az adatokat a hozzájárulás játékos általi lemondásáig használhatja fel a fent említett célokra. Az adatok
ilyen célú kezelését a játékos – a Szolgáltatás lemondásával – megszüntetheti. A lemondó nyilatkozat megtételét
követően a játékos adatait közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából a Szolgáltató fel nem
használja.
A játékos hozzájáruló nyilatkozatát a mindenkori ügyfélszolgálati szabályok által rögzített felületeken vonhatja vissza.
A szolgáltató a DM célú adatokat a Játékos általi lemondásig használhatja fel.

Személyes adatok megismerhetősége:
Magyar Telekom Nyrt. a játékos személyes adatait külön törvényes felhatalmazás hiányában harmadik személyeknek
nem továbbítja. játékos jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Adatbiztonság:
Magyar Telekom Nyrt. megfelelő intézkedésekkel védi a játékos személyes adatait különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Játékos személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan
védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint
egymással arányban van.

A Magyar Telekom Nyrt. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. A Magyar Telekom Nyrt. bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást
kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Magyar Telekom Nyrt.,
1013 Budapest, Krisztina krt. 55. címen vagy a Telekom üzletekben, a Partner üzletekben és a telefonos
ügyfélszolgálaton (1430,1414). Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz
fordulhat. A személyes adatok kezelésének jogalapja
A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Játékos a regisztráció során a
vonatkozó mező kipipálásával ad meg.
A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az
adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
3.) A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Az adatkezelők a Játékos kérésére tájékoztatást adnak a Játékos általuk kezelt személyes adatairól, azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelők a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül,
írásban válaszolnak.
A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az adatkezelők a
helyesbítést haladéktalanul elvégzik a nyilvántartásukban, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost.
A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen,
indokolás nélkül. Az adatkezelők a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az
adatkezelés megszüntetéséről, és törlik a Játékost a nyilvántartásukból.
Törlés helyett az adatkezelők zárolják a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló

információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat
kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják:
a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. és a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.
postai címen vagy a coca-cola.vevoszolgalat@cchellenic.com e-mail címen vagy a 06-24-500-500-as telefonszámon,
vagy a Rewart Kft. által, a Játék ideje alatt üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül (06 1 267 4848 telefonszámon,
vagy info@jatek.woah.com, e-mail címen).
Amennyiben az adatkezelők a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítik, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közlik a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának
ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelők
tájékoztatják a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
történő fordulás lehetőségéről.
A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a Coca-Cola HBC Magyarország Kft., a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.,
s.a. Coca-Cola Services n.v a továbbiakban ne keresse meg őt marketing kapcsolattartásuk keretében, direkt
marketing üzenetekkel, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével
(a pontos személyes adatait feltüntetve): info@jatek.woah.com, vagy a fogyasztok@coca-cola.hu e-mail címen,
valamint a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104. postai címen.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok
törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott
hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag
a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az adatkezelők a Játék szervezéséhez,
illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is
kezelhetik.
A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,


ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az adatkezelők, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;



ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik; valamint



a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és a döntésről a kérelmezőt írásban
tájékoztatják. Ha a Játékos az adatkezelők döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelők a fenti határidőt
elmulasztják, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz
fordulhat.

4.) Adatbiztonság

Az adatkezelők kötelezik magukat arra, hogy gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a
felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését,
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezik magukat arra is, hogy minden olyan harmadik
felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítják vagy átadják, felhívják, hogy eleget tegyenek
az adatbiztonság követelményének.
Az adatkezelők gondoskodnak arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa
nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve
semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelők az adatkezelési tevékenységben részt vevő
munkavállalóik, illetve az adatkezelők megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.
5.) Jogérvényesítési lehetőségek

Az adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék,
amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk a info@jatek.woah.com,, vagy a
fogyasztok@coca-cola.hu e-mail címre, vagy a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.
címre.
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint
jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)



bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes
szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben,
valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.
6.) Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan,
bármikor módosítsák.

Budapest, 2017. október 1.

Adatkezelők

III. SZ. MELLÉKLET MAGYAR TELEKOM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Direkt Marketing célú hozzájárulás
Regisztrációjával a Regisztráló/Játékos előzetes, kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Magyar Telekom Nyrt. a regisztráció során megadott, vagy korábban jogszerűen a Magyar Telekom Nyrt. birtokába
jutott személyes adatait (azonosító adatok; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatok;
elérhetőségek), valamint a Magyar Telekom Nyrt. által kezelt valamennyi forgalmi jellegű adatát (helymeghatározási
adat is) közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából – akár automata hívórendszeren,vagy
ügyintéző által bonyolított híváson keresztül, - kezelje, azaz saját illetve a vele szerződésben álló harmadik felek –
személyre szabott - üzleti ajánlatával a Regisztrálót a megkeresse. A jelen adatkezelési hozzájárulás kiterjed az ügyfél
valamennyi előfizetése keretében a szolgáltató által kezelt, a jelen nyilatkozat által lefedett személyes adatra (ügyfél
szintű hozzájárulás). A jelen adatkezelési hozzájárulás kiterjed az ügyfél tv nézési szokásaira, valamint bármely
közösségi oldalon közzétett profiljára, aktivitására vonatkozó adataira, továbbá az ügyfélnek a Magyar Telekom Nyrtnél lévő internetszolgáltatásához tartozó IP címről, valamint az előfizetésében lévő SIM kártyáról indított internetes
böngészési (forgalmi) adataira, valamint mindegy egyéb adatforgalom tárolására és ezen adatok közvetlen
üzletszerzési célú felhasználására is függetlenül az igénybevett hálózattól és szolgáltatótól (wifi). Az adatokat
Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra is.
A Regisztráló/Játékos Direkt Marketing célú hozzájárulását visszavonhatja az alábbi címeken: Magyar Telekom Nyrt.,
1013 Budapest, Krisztina krt. 55. címen vagy a Telekom üzletekben, a Partner üzletekben és a telefonos
ügyfélszolgálaton (1430,1414)
A játékos hozzájáruló nyilatkozatát a mindenkori ügyfélszolgálati szabályok által rögzített felületeken vonhatja vissza.
Adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
„Törvény”) 5. § (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adatkezelő:
Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.). DM célú adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH50139/2012.
Adatkezelés időtartama:
A Szolgáltató az adatokat a hozzájárulás játékos általi lemondásáig használhatja fel a fent említett célokra. Az adatok
ilyen célú kezelését a játékos – a Szolgáltatás lemondásával – megszüntetheti. A lemondó nyilatkozat megtételét
követően a játékos adatait közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából a Szolgáltató fel nem
használja.
A játékos hozzájáruló nyilatkozatát a mindenkori ügyfélszolgálati szabályok által rögzített felületeken vonhatja vissza.
A szolgáltató a DM célú adatokat a Játékos általi lemondásig használhatja fel.

Személyes adatok megismerhetősége:
Magyar Telekom Nyrt. a játékos személyes adatait külön törvényes felhatalmazás hiányában harmadik személyeknek
nem továbbítja. játékos jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban.
Adatbiztonság:
Magyar Telekom Nyrt. megfelelő intézkedésekkel védi a játékos személyes adatait különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Játékos személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan
védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint
egymással arányban van.
A Magyar Telekom Nyrt. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. A Magyar Telekom Nyrt. bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást
kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Magyar Telekom Nyrt.,
1013 Budapest, Krisztina krt. 55. címen vagy a Telekom üzletekben, a Partner üzletekben és a telefonos
ügyfélszolgálaton (1430,1414). Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz
fordulhat.

