
Nyereményjáték szabályzat nyereményjátékhoz

1. A szervező adatai

Szervező: Tapétakarnis Kft.

név: Tapétakarnis Kft.

cím: 2370 Dabas, Bartók Béla út 84.

telefonszám: 3,629,360,720

e-mail-cím:

weboldal:

Képviseli: 
név: Bálint Erika

tel: 36309728043

e-mail-cím:

2. A játék célja

A Tapétakarnis Kft. Termékeinek promótálása.

Ez nem ilyen.

(Határozd meg, meddig tart a Játék!)

hello@tapetakarnis.hu
www.tapetakarnis.hu

hello@tapetakarnis.hu

3. Ki vehet részt a 
játékban?

A Játékban részt vehet minden olyan,

-18. életévét betöltött, 
· cselekvőképességében nem korlátozott természetes személy, 
aki a Játék időtartama a Tapétakarnisos ötletek nevű Favebook csoportba feltölt a Tapétakarnis Kft.-től vásárolt 
termékről fotót. Tudomásul veszi az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit. (továbbiakban: Játékos). E feltételek 
bármelyikének hiányában a Játékban történő részvétel kizárt.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
· a Szervező mindenkori alkalmazottai és annak Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói,
· szülők, testvér, gyerekek.

4. A Lead-gyűjtő 
kampánnyal összekötött 
Játék leírása



5. A játék időtartama A Játék 2023. január 01.. 00:00 órától 2023. április 08.. 24:00 óráig tart

6. Jelentkezés a Játékra

(Írd le a nyereményeket részletesen, határozd meg a nyeremények értékét Ft-ban is!)

7. Nyereményjáték

8. Sorsolás

Összesen 7db nyertes lesz kisorsolva. Az élő adásban elhangzik a név, a zárt Facebook csoportban, ahová a képeket töltötte, szintén ki lesz írva. Kap messenger értesítést.

11. Felelősségkizárás

12. Vegyes rendelkezések

Kelt: 1/1/2023

A Játékban azok vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt:
a Tapétakarnisos ötletek facebook csoportba megfelelő képe(ke)t feltöltenek, beírják az elköltött összeget ( max. 
100 000.- ), és pár szót írnak hozzá.

A Játék időtartamának lejártát követően a Sorsolási időpontokban az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

A megadott tartományban 2 hetente 1-1db Oscar szobor. A játék végén 1db nyertes, aki visszanyeri a vásárlása 
összegét ( max. 100 000.-).

 A Szervező a nyerteseket élő adásban, a  Játék részvételi feltételeinek megfelelő Játékosokból előzetesen 
összeállított listábóll sorsolja ki. A Szervező minden Játékban résztvevő nevét papírra írja, a nyertes neve az élő 
adásban lesz kihirdetve.

A Sorsolás tervezett időpontja(i): 
· 2022.10.. 11. kb. 20óra
· 2022. 10.25. kb 20 óra
-2022.11.08. kb 20 óra , 2022.11.22., 2022.12.06., 2022.12.20.2023.01.03.
A Sorsolás helyszíne: ………………..

9. Nyertesek száma, 
értesítésük és a 
Nyeremény kézbesítése

10. Személyes adatok 
kezelése Jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, az arra vonatkozó adatkezelési 

tájékoztató a következő linken érhető el:https://tapetakarnis.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vétele a Játékban történő részvétel feltétele.

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok 
kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a 
Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során 
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játék szervezésében, lebonyolításában, adminisztrálásában a Meta (mint a Facebook anyavállalata) semmilyen 
formában nem vesz részt.

 A Nyereményjátékban való részvétel előfeltétele a jelen Szabályzat  kifejezett elfogadása és az Adatkezelési 
Tájékoztatóban foglaltak megismerése, annak tudomásulvétele. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a 
Játék feltételeit, szabályait kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Résztvevők 
számára kedvezőbbek legyenek. 



Összesen 7db nyertes lesz kisorsolva. Az élő adásban elhangzik a név, a zárt Facebook csoportban, ahová a képeket töltötte, szintén ki lesz írva. Kap messenger értesítést.



Adatkezelő adatai:

Adatkezelő:
név:

cím:

telefonszám:

e-mail-cím:

weboldal:

Képviseli: 
név:

tel:

e-mail-cím:

Adatkezelési tevékenységek

1. adatkezelési tevékenység:

Adatkezelés célja és jogalapja:

Adatkezelési tájékoztató 
nyereményjátékhoz



Jogos érdek:

Címzettek: 

Érintetti jogok:

Hozzájárulás visszavonása:

2. adatkezelési tevékenység:

Adatkezelés célja és jogalapja:

Címzettek: 

Meddig tároljuk a személyes 
adatokat?

A személyes adat szolgáltatása 
jogszabályon vagy szerződéses 
kötelezettségen alapul vagy 
szerződés kötésének 
előfeltétele-e

Az automatizált döntéshozatal 
ténye

Az érintett személyes adatok 
kategóriái:



Harmadik országba továbbítás: 

Érintetti jogok:

Hozzájárulás visszavonása:

3. adatkezelési tevékenység:

Panasztételi jog:

Kelt:

Meddig tároljuk a személyes 
adatokat?

A személyes adat szolgáltatása 
jogszabályon vagy szerződéses 
kötelezettségen alapul vagy 
szerződés kötésének 
előfeltétele-e:

Az automatizált döntéshozatal 
ténye

Az érintett személyes adatok 
kategóriái:

Jogaid megsértése esetén a dabasi bírósághoz is fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Panasztételi jogoddal egyébként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál  (NAIH) lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
• Telefon: +36 -1-391-1400
• Fax: +36-1-391-1410
• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu



Adatkezelő adatai:

Tapétakarnis Kft.

2370 Dabas, Bartók Béla út 84.

629,360,720

Bálint Erika

6,309,728,043

Adatkezelési tevékenységek

Adatkezelési tájékoztató 
nyereményjátékhoz

hello@tapetakarnis.hu
www.tapetakarnis.hu

hello@tapetakarnis.hu

Direkt marketing üzenetek és aktualitások eljuttatása a feliratkozott érdeklődők részére.
Az adatkezeléshez való hozzájárulás alapján (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

( Adatkezelés jogalapja alábbi hat lehet:
a.) „hozzájárulás” (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

b.) „szerződés teljesítése”: (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) 
c.) „jogi kötelezettség teljesítése”:  (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). 
d.) „létfontosságú érdek védelme”: (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont) 

e.) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott  közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

f.) „jogos érdek”:  (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) )

Direkt marketing üzenetek és aktualitások eljuttatása a feliratkozott érdeklődők részére.
Az adatkezeléshez való hozzájárulás alapján (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)



…

Hozzájárulás visszavonásáig

 Automatizált döntéshozatal nem történik.

Ajándéksorsolás

UNAS, Tapétakarnis Kft. , Fürgefutár munkavállalói,  adatfeldolgozóinak munkatársai 
Adatfeldolgozók:
- UNAS Online Kft. Sopron, Kőszegi út 14, 9400tárhelyszolgáltatás, Fürgefutár.hu Kft. Budapest
- Tapétakarnis Kft. Szervező

 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 
törlését vagy kezelésének korlátozását, vagy élhet az adathordozhatóság jogával

 A hozzájárulás bármikor, feltétel nélkül visszavonható Adatkezelő adatainál megadott bármelyik elérhetőségen, 
vagy bármelyik hírlevél láblécében elhelyezett leiratkozás linkre kattintva. 

Az adatkezelés nem jogszabályon alapul és nem is szerződéses kötelezettségen, továbbá nem előfeltétele 
szerződéskötésnek.

- név, cím, telefonszám
- e-mail-cím

Direkt marketing üzenetek és aktualitások eljuttatása a feliratkozott érdeklődők részére.
Az adatkezeléshez való hozzájárulás alapján (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

UNAS, Tapétakarnis Kft. , Fürgefutár munkavállalói,  adatfeldolgozóinak munkatársai 
Adatfeldolgozók:
- UNAS Online Kft. Sopron, Kőszegi út 14, 9400tárhelyszolgáltatás, Fürgefutár.hu Kft. Budapest
- Tapétakarnis Kft. Szervező



…

 Hozzájárulás visszavonásáig

 A hozzájárulás bármikor, feltétel nélkül visszavonható.

 Automatizált döntéshozatal nem történik.

 A nyertesek kisorsolása és értesítésük

...............

Panasztételi jog:

1/1/2023

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 
törlését vagy kezelésének korlátozását, vagy élhet az adathordozhatóság jogával.

 Az adatkezelés nem jogszabályon alapul és nem is szerződéses kötelezettségen, továbbá nem előfeltétele 
szerződéskötésnek.

 
- név, cím, telefonszám
- e-mail-cím

Jogaid megsértése esetén a dabasi bírósághoz is fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Panasztételi jogoddal egyébként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál  (NAIH) lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.


