
Nyereményjáték részvétlei 

leírás 
A C-VISO Bt. által szervezett nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 

az alábbiakban olvasható.  

 

C-VISO Bt. (2711 Tápiószentmárton, Sőregi út 36. 400/1/A hrsz., cégjegyzékszám: 13-

06-042750, adószám: 21126721-2-13, a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, 

adatkezelési és játékszabályzatban részletezett játékot szervez (a továbbiakban: 

Nyereményjáték).  

 

A játék lebonyolítója: C-VISO Bt. 

 

1.)  Vásárolj személyesen legalább egy összegben 25 000.- Ft értékben! 

 Minden 25 000.- Ft-ot elért vásárlás 1 db nyomtatvány kitöltésére jogosít. 

 

 

2.)  Töltsd ki a nyereményjáték nyomtatványunkat! 

 A nyomtatvány kitöltésével elfogadod az Általános Szerződési 

feltételeket, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatot. 

 

3.)  A nyereményjáték időtartalma 2022.12.01-től, 2022.12.21. 17:00-ig tart. 

 A nyereményjáték időtartalma alatt van lehetőséged a nyomtatvány 

kitöltésére, valamint annak leadására. 

 A nyereményjátékon a Tápiószentmártoni, Ceglédi, valamint a Nagykátai 

üzletünkben van lehetőséged részt venni. 

 

 

4.)  A nyereményjáték sorolására 2022.12.22. 12:00-kor fog megtörténni. 

 A nyerteseket telefonon fogjuk tájékoztatni. 

 A sorsolásról videófelvétel készül, amelyet a Kincsem  Áruház Facebook 

oldalán megtekinthet. 

 

 

5.)   A nyeremények felajánlója a C-VISO Bt. ( Kincsem Áruházak ) 

 A nyereményeket postázza: C-VISO Bt. ( Kincsem Áruházak ) 



6.) A nyeremény átvételének módját a Nyertessel közvetlenül, a kapcsolatfelvétel 

után egyeztetjük. 

 

 

7.) A kapcsolatfelvételt Szervező kezdeményezi, Nyertesnek pedig 10 munkanapon 

belül válaszolnia kell rá. 

 

 

8.) Amennyiben a nyertes nem jelentkezik a megadott határidőn belül, helyére új 

nyertest sorsolunk.  

 

Adatkezés 

Szervező, mint Adatkezelő kijelenti, hogy a nyereményjáték során kizárólag a 

játékban résztvevő játékosok által megadott adatokat gyűjti és kezeli.  

Az Adatkezelő tevékenységét ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a 

vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi 

CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek betartásával végzi. 

Az Adatkezelő minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést 

megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a 

személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a nyereményjátékban 

való részvétel során önkéntesen történik, és az adatkezeléshez az adatok 

megadásával a Felhasználó hozzájárult. 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érintett személy adatainak 

nyereményjátékhoz kapcsolódó kezelése. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

Az adatrögzítés módja és adatkezelés időtartama:  

A játékosok által megadott adatok, adatkezelés útján kerülnek rögzítésre és 

feldolgozásra a cél megvalósulásáig.  

Az adatkezelő a személyes adatokat a nyereményjáték lezárultát követő 15 napig 

tárolja, azt követően pedig haladéktalanul – illetőleg az Érintett erre vonatkozó 

kérelme esetén szintén nyomban – megsemmisíti a személyes adatokat tartalmazó 

adatokat. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat lehetőségei:  

Az adatkezeléssel érintett Felhasználót megillető jogorvoslat lehetőségeit az Info 

tv. 22-23. §-a tartalmazza: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296244 


