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Játékszabályzat 

 

1. A játék szervezője 

A játék szervezője a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (székhely: 1115 Budapest, 

Bartók Béla út 105-113., adószám: 18399257-2-43, e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@nak.hu). 

2. A játék időtartama: 

A nyereményjáték az Bábolnai Gazdanapok rendezvény nyitvatartási idejéig tart:  

2020. szeptember 10.      9.00 - 17.00 

2020. szeptember 11.      9.00 - 17.00 

2020. szeptember 12.     9.00 - 17.00 

3. A játék célja 

A játék célja a lakosság megismertetése a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, 

tevékenységével, feladataival. 

4. A játékban történő részvétel feltételei 

4.1. A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon 

tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: játékos). Amennyiben a 

játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékkal vagy nyereménnyel 

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes 

képviselőjével együtt jogosult. Egy személy egy alkalommal vehet részt Játékosként a 

játékban. Nem vehetnek részt a játékban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és 

munkavállalói-, illetve – a játék lebonyolítása érdekében igénybevett – 

közreműködői, valamint mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli 

hozzátartozói. Amennyiben a játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak 

bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a 

Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

4.2. A nyereményjátékban való részvétel alapfeltétele, hogy az NAK standjánál 

a tesztlap hiánytalanul kitöltésre kerül. 
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5. A Játék leírása 

A Játékban a 4. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő Játékosok 

vesznek részt. A résztvevő Játékosok között a Szervező az 6. Pont szerinti 

nyereményt sorsolja ki a 7. pontban meghatározott sorsolás keretében. 

6. Nyeremény 

6.1. A Szervező mindhárom napon 2-2 db SYMA X15-ös drónt sorsol ki az adott 

napi résztvevő Játékosok között 11:30-kor és 15:00-kor. Egy személy csak egy 

nyereményben részesülhet. Amennyiben a sorsolások során az egyes nyereményekre 

ugyanazon személy kerül kisorsolásra, úgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a 

sorsolást megismétli. 

6.2. A Játék díját, a Szervező beszerzési nehézségek esetén megváltozhatja, 

teljesítményében hasonló, más márkájú termékre. 

6.3. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható! 

7. Sorsolás 

7.1. A nyertesek meghatározása nyilvános húzás útján, az alábbiak szerint 

történik. 

7.2. A Szervező a Játék időtartama alatt a Játékra a 4. pont szerint jelentkezett 

Játékosok közül naponta 11:30 –kor illetve 15:00-kor 3 (három) tagú sorsolási 

bizottság (a továbbiakban: ”Sorsolási Bizottság”) jelenlétében, a véletlenszerűség 

elvének eleget tevő kézi húzással sorsolja ki a Játék egy-egy nyertesét. A sorsolás 

helyszíne a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara standja.  

A sorsolás menete a következő:  

A játék Szervezője ellenőrzi a kitöltött kérdőíveket. A kihúzott kérdőív tulajdonosa a 

kitöltéskor kapott sorszámmal tudja bizonyítani, hogy ő a nyertes.  

- 18 év alatti játékos, korlátozottan cselekvőképes játékos esetén a törvényes 

képviseletet gyakorló (ez általában a szülő, gyám) személy részvételére is szükség 

lesz a nyeremény átadása érdekében a személyes adatok felvétele során. Ebben 

az esetben a szülői képviseletet gyakorló személynek hozzá kell járulnia a nyertes 

adatainak kezeléséhez. Így a 18 év alatti játékos, korlátozottan cselekvőképes 

játékos esetén a nyeremény átvételénél jelen kell lennie szülői képviseletet 

gyakorló személynek is a nyeremény átvételéhez szükséges személyes adatok 

megadása, illetve a személyes adatok megadásához való hozzájárulás érdekében. 

A nyertes a helyszínen az adategyeztetés után (a lap sorszáma, neve, anyja neve, 

születési ideje, születési helye, adóazonosító jele) megkapja a nyereményt. 

-  Amennyiben a nyertest a törvényes képviseletére jogosult nem kísérte el, a 

nyertes 18. életévét betöltött, kísérő tanárára, 18. életévét betöltött kísérőjére és 
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adataira (neve, e-mail címe) lesz szükség a kiskorú törvényes képviseletére 

jogosult személlyel való kapcsolatvétel céljából. Vele veszi fel a későbbiekben a 

szervező a kapcsolatot. (Rajta keresztül kéri be a szervező a szülői hozzájárulást, 

és a nyeremény rögzítéséhez szükséges adatokat: Név, anyja neve, születési idő, 

születési hely, adóazonosító jel, cím). Az adategyeztetés és a szülői hozzájárulás 

beérkezése után a nyereményt a szervező postai úton eljuttatja a nyertesnek.  

- A 18. életévét betöltött nyertes a helyszínen az adategyeztetés után (a lap 

sorszáma, neve, anyja neve, születési ideje, születési helye, adóazonosító jele) 

megkapja a nyereményt.  

A sorsoláson jelen lévő Sorsolási Bizottság tagjait a Szervező az alkalmazottai közül 

választja ki. A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás jelen játékszabályzatnak 

megfelelő lebonyolítását, illetve sorsolási jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, 

amely Szervező székhelyén kerül megőrzésre. A sorsolási jegyzőkönyv nem nyilvános, 

azt kizárólag felügyeleti, ellenőrző hatóság jogosult megismerni.  

Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

- a megadott értesítési címre megküldött levélre nem válaszol, amennyiben a 

nyeremény személyes átvételére nem volt lehetősége, 

- bármely egyéb okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot, 

- egyértelműen bizonyítható, hogy több tesztsor kitöltésével vett részt a játékban 

és ezzel jogosulatlanul előnyt szerzett, 

- jelen játékszabályzat bármely pontját megsértette. 

8. Adózás és költségek 

A nyereményt terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a 

nyeremény fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül 

további kötelezettség nem terheli. A nyeremény kézbesítésével járó futárköltséget 

és/vagy postaköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. 

a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás 

üzemanyagának költsége) a Játékosokat terhelik. 

9. Vegyes rendelkezések 

9.2. A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja a jelen játékszabályzatot.  

9.3. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos 

adatszolgáltatásából (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése 

stb.), a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen 

személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a 
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nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható 

elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak 

késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett 

károk tekintetében. 

9.4. A nyeremény átadásának illetve igénybevételének során keletkezett 

károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem tartozik 

kellékszavatossággal a nyeremény tárgya tekintetében. 

9.5. Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése 

irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosokat a mindenkor hatályos 

jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát. 

9.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel 

bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a 

Játékostól, illetve felfüggessze, vagy kizárja a Játékost a Játékból. A tisztességtelen 

magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a 

Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.  

9.7. A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak. 

10. Adatkezelés 

10.1. Az adatok kezelője a Szervező. 

10.2. A Szervező a jelen játékszabályzatban leírtak szerint, illetve a Játék 

céljának, a Játék jelen szabályzat szerinti lebonyolítása, a nyertesek azonosítása, a 

nyeremény átadása érdekében kapcsolat felvétele, a nyeremény nyertesnek átadása 

érdekében, számviteli célból kezeli személyes adatait. Tájékoztatjuk, hogy adatait az 

adatkezelőn kívül harmadik felek, adatfeldolgozók részére nem továbbítjuk, kizárólag 

a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. 

10.3. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a nyertes Játékos tudomásul veszi, 

hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatokat vagy a 

regisztráció során megadott adatai törlését a nyeremény átadását megelőzően kéri, 

úgy az akcióban a továbbiakban nem vehet részt, valamint amennyiben az Adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más jogszabály – a Szervező részére 

kötelező adatkezelést ír elő, a felhasználó által kért törlésnek a Szervező csak ezen 

kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. A nyeremény utáni adózási 

kötelezettségek teljesítéséhez a Szervező jogosult a nyertestől további adózáshoz 

szükséges személyes adatok bekérésére. 

10.4.  Adatkezelő a játék során nem kezeli azoknak a résztvevőknek a személyes 

adatait, akik nem nyertek.  
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10.5. A tartaléknyertes tesztlapon megadott személyes adatait Adatkezelő azt 

követően törli, miután a nyertesnek sikeresen kézbesítette a nyereményt.  

10.6. Az érintett játékosok, kapcsolattartók, törvényes képviselők személyes 

adatainak kezelésére vonatkozó további tájékoztatást, így különösen az érintett 

játékosok jogait, jogorvoslati lehetőségeit a Szervező 

http://www.nak.hu/images/Adatvedelem/NAK-SZ-14-Adatvedelmi-adatkezelesi-

szabalyzat-2.0.pdf weblapján közzétett adatvédelmi és adatkezelési szabályzata 

tartalmazza valamint jelen játékszabályzat 1. számú mellékletét képező adatvédelmi 

tájékoztató. 

Kelt, Budapest, 2020. szeptember 10. 

1. számú melléklet 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatvédelmi tájékoztatója a Bábolna 

napokon szervezett nyereményjátékkal összefüggésben általa kezelt 

személyes adatok tekintetében 

Hatályos: 2020. szeptember 10. napján 

1. Adatkezelő megnevezése 

Adatkezelő: az adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait 

és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

nyilvántartási száma: 01-03-0000031 

székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 

e-mail címe: ugyfelszolgalat@nak.hu  

telefonos elérhetősége: +36 80 900 365 

adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@nak.hu 

(későbbi változás esetén a www.nak.hu honlapon mindenkor közzétett elérhetőségek) 

(továbbiakban: Adatkezelő vagy Kamara) 

2. A kezelt adatok köre, célja, jogalapja 

Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Önre” vagy 

„Érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki 

mailto:kozpont@nak.hu
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közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy 

több tényező alapján azonosítható. 

Tájékoztatjuk, hogy a Kamara egyéb jogcímeken és jogalapból is kezelheti bizonyos 

személyes adatait, jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt információk kizárólag a 

„Bábolna napokon szervezett nyereményjáték” (továbbiakban: Játék) kapcsán az Ön által 

Adatkezelő részére átadott személyes adatokra vonatkoznak.  

A Nyereményjáték az Adatkezelő által meghirdetett ingyenes részvételen alapuló 

nyeremény sorsolásos játék, amelyen az Érintett önkéntesen vesz részt az 

játékszabályzatban megjelölt célok és szabályok szerint. 

A Játékra történő jelentkezés és a Nyereményjátékban történő részvétel kapcsán nem 

kezeljük személyes adatát. 

A Játék során a játékban résztvevő, nyertesek és pótnyertesek személyes adatait az 

alábbiak szerint kezeljük: 

Kezelt személyes adat Az adatkezelés célja 
Az adatkezelés 

jogalapja 

1. Nyertes, pótnyertes által 

megadni szükséges 

személyes adatok 

(i) Érintett családi neve és 

utóneve 

(ii) Érintett postázási címe 

(iii) Érintett adóazonosító 

jele 

(iv) Érintett születési 

családi neve és 

utóneve 

(v) Érintett anyja neve 

Az 1. (i), (iii), (iv), (v), 

(vi) pontjaiban felsorolt 

adatok kezelésének a 

célja az adatkezelőre 

vonatkozó számviteli 

kötelezettségek 

teljesítése. 

Az 1. (ii) pontban 

felsorolt adat 

kezelésének a célja a 

nyeremény nyertes 

részére eljuttatása 

postai úton, 

amennyiben a 

nyeremény átvételére 

a törvényes 

 Az adatkezelő jogos 

érdeke jogszabályi 

előírások betartása 

érdekében. 

Vonatkozó 

jogszabályok: 

az adózás rendjéről 

szóló 2017. évi CL. 

törvény, a számvitelről 

szóló 2000. évi C. 

törvény, valamint a 

személyi 

jövedelemadóról szóló 

1995. évi CXVII. 

törvény,  
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(vi) Érintett születési helye 

és ideje 

2. Sorsolásnál jelenlévő 
törvényes képviselő 
jóváhagyása esetében: 

(i) Érintett családi neve és 
utóneve 

(ii) Érintett levelezési 
címe 

(iii) Annak ténye, hogy a 
cselekvőképességében 
korlátozott személy 
törvényes 
képviseletére jogosult. 

3. Kiskorú törvényes 
képviselője sorsolás 
időpontjában jelenléte 
hiányában a kiskorút 
kísérő nagykorú: 

(i) Érintett családi neve és 
utóneve 

(ii) E-mail címe 
(iii) Annak ténye, hogy 

betöltötte a 18. 
életévét 

(iv) Cselekvőképességében 
nincs korlátozva 

képviselőjének 

jelenléte hiányában 

nem jogosult, ennek az 

adatnak a beszerzése 

minden esetben egy 

nagykorú, 

cselekvőképes 

személyen keresztül 

történik. Amennyiben 

a nyertes 

cselekvőképes, 

nagykorú személy ez az 

adat nem kerül 

elkérésre. 

A családi neve és 

utóneve bekérésének 

célja az Érintett 

egyértelmű 

azonosítása. 

A 2. pontban felsorolt 

adatok bekérésének a 

célja a törvényes 

képviselő 

hozzájárulásának 

beszerzése a 

cselekvőképességében 

korlátozott személy 

adatainak kezeléséhez, 

az adatkezelőre 

vonatkozó adatvédelmi 

és törvényi előírások 

(Polgári törvénykönyv 

előírása) alapján. 

A 3. pontban felsorolt 

adatok bekérésének 

célja a nyertes 

a polgári 

törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 

(Ptk) 

az európai parlament és 

tanács (EU) 2016/679 

rendelete (GDPR) 

az információs 

önrendelkezési jogról 

és az 

információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. 

törvény 
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törvényes 

képviselőjével való 

kapcsolatfelvétel, a 

kiskorút kísérő személy 

közreműködésével. 

 

 

3. Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a 2. pontban meghatározott személyes adatokat főszabályként a 

nyeremények átadásáig jogosult kezelni. Adatkezelő adatkezelőre vonatkozó egyes jogi 

kötelezettsége teljesítéséig jogosult kezelni az adatokat. 

4. A személyes adatok forrása 

Az Adatkezelő a Nyereményjáték kapcsán kizárólag az Ön, vagy törvényes képviselője által 

rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli. 

5. A személyes adatok címzettjei 

Személyes adatait kizárólag a Játék kezelésével foglalkozó munkatársaink a jogszabályi 

előírások szerint kezelik és tartják nyilván.  

Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során nem vesz igénybe adatfeldolgozót. 

Adatkezelő az Ön személyes adatait nem továbbítja EU-n/EGT-n kívüli tagállamba. 

6. Jogai gyakorlásának határideje és módja 

Adatkezelő az Ön jogai gyakorlására irányuló kérelmét haladéktalanul, annak 

beérkezésétől számított legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti. Adatkezelő szükség esetén, 

figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, az 1 hónapos határidőt 

további két hónappal meghosszabbíthatja. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe 

nem számít bele. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme 

érdekében Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett, adatkezeléshez fűződő jogával 

élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a felsorolt 

jogok gyakorlása az Ön személyének azonosításához kötött. 

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint 

elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. 
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7. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges 

technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy hogy személyes 

adatai védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, helyesbítéssel, 

tiltakozással, adatkezelés korlátozással, adathordozhatósággal, automatizált 

adatkezeléssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy 

megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az 

alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben.  

7. Az Ön adatkezeléshez fűződő jogai 

7.1. A hozzáféréshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül Adatkezelőtől 

tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban 

van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy 

Adatkezelő 

- milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; mennyi ideig 

kezeli; 

- kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; 

- milyen forrásból származnak a személyes adatai. 

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatát az Ön kérésére 

kiadja, azonban azért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat 

fel. 

7.2. A helyesbítéshez való jog 

Ön Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy módosítsák 

valamely személyes adatát, azokban az esetekben ahol ez lehetséges. Amennyiben Ön 

hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a kérését jelen 

adatkezelési tájékoztató 5. pontjában foglalt határidőben teljesítjük, és erről Önt, az Ön 

által megadott elérhetőségen értesítjük. 

7.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 
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Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai 

kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű 

jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben 

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az 

időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); 

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben). 

7.4. A tiltakozáshoz való jog 

Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül tiltakozhat az 

adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint Adatkezelő a személyes adatát az adott eljárásra 

vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően 

kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat 

kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 

Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

7.5. A törléshez való jog 

Ön bármikor jogosult a személyes adatai törlését kérni. Adatkezelő az Önre vonatkozó 

személyes adatokat amennyiben személyes adatának további kezelésére az Adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetve az Adatkezelő jogi igénye 

érvényesítéséhez, védelméhez vagy esetleg szerződés alapján szükséges jogosult tovább 

kezelni.  

Amennyiben Ön személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy 

tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból 

kizárásra kerül, így a Nyeremény átvételére nem lesz jogosult. 

7.6. Az adathordozhatósághoz való jog 
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Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy az Önre 

vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 

hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  

7.7. Jogorvoslathoz való jog 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette 

a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor 

- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy 

- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben 

soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó 

lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye 

szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-

portal/birosag-kereso oldalon. Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi 

Törvényszék rendelkezik illetékességgel. Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű 

az Adatkezelőnek elküldeni a panaszt az esetleges kérdései tisztázása érdekében, ebben 

az esetben Adatkezelő a 6. pontban foglaltak szerint jár el. 

8. A NAK adatvédelmi és adatkezelési szabályzata 

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további jogait, jogorvoslati lehetőségeit a 

http://www.nak.hu/adatvedelem címen közzétett, NAK-SZ-14 számú adatvédelmi és 

adatkezelési szabályzat tartalmazza. 

9. Változtatás joga 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve 

módosítsa. A módosításokról, azok hatályba lépését megelőzően Önt az Adatkezelő 

haladéktalanul tájékoztatja a rendelkezésre bocsátott elérhetőségen keresztül, Ön ezt, a 

Nyeremény átvétele során elfogadta. 
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