
 

 

Decathlon „Tavaszi zsongás a lovardában” Facebook aktivitás 

Hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi szabályzat 

 

1. A Játék neve és rövid leírása: 

Facebook üzenőfali játék: Küldj egy képet kommentben, „Tavaszi zsongás a lovardában” té-

mában és írd mellé, mely termékeket szeretnéd megnyerni a Fouganza 2017 tavaszi, „Válts 

stílust!” katalógusából maximálisan 20.000 forint értékben. A kommentelők közül kisorsolunk 

egy személyt aki megnyeri tőlünk az általa választott temékeket. 

2. A Játék Szervezője: 

A Játék szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Tízpróba Magyarország Kft. (Cg. 13-09-

105988, Székhelye: 2040 Budaörs, Baross u. 146.) (továbbiakban: Szervező ás Adatkezelő). 

3. A Játékban részt vevő személyek - a részvétel feltételei: 

A Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyarországi lak-

címmel rendelkező, magyar állampolgárságú természetes személyek vehetnek részt, akik a Já-

ték időtartama alatt (5. pont) a Decathlon hivatalos Facebook-oldalának  

„rajongói” és a pályázatban kiírt feltételeknek megfelelnek (továbbiakban: Játékos). 

A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos kommentben küldjön egy képet a meghatá-

rozott témában és leírja, mely termékeket szeretné megnyerni. 

A Játék nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban  

a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A Játékosok  

tudomásul veszik, hogy adataikat nem a Facebooknak, hanem a Szervezőnek adják meg.  

A Játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat a Szervező  harmadik félnek nem adja 

ki.  

A Játékban való részvétel jelen hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi szabályzat automati-

kus elfogadását jelenti.  

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a Ptk. 8:1 §-

ában rögzített hozzátartozói és közeli hozzátartozói.  

4. A Játék menete: 

A játékosok a poszt alatti kommentben beküldenek egy képet az adott témában és mellé írják 

kommentben, hogy mely termékeket szeretnék megnyerni a katalógusból, maximum 20.000 

forint értékben. A játék végén sorsolással választunk ki egy nyertest. 

5. A Játék időtartama: 

2017. április 12. – 2017. április. 23. éjfél 

 

6. Nyeremények: 



 

 

A nyeremény maximálisan 20.000 Ft értékű Fouganza termék, melyet a játékosok a Fouganza 

2017 tavaszi, „Válts stílust” katalógusából választhatnak ki. 

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adóterheket a Szervező viseli,  

ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a nyertest nem terheli. 

7. A sorsolás menete: 

A sorsolást a Szervező független 3. fél végzi: random.org 

A sorsolás időpontja:   2017. április 24. 

A sorsolás helyszíne:   Szervező székhelye - random.org 

 

8. A nyeremények átadása, ill. átvétele: 

A Játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer lassúságáért, leállá-

sáért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatossá-

got nem vállal. A nyeremények készpénzre nem átválthatók. 

 

 A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja továbbá a Játékból azon Játékost, aki nem felel 

meg a részvételi feltételeknek.  

A Játékos a nyeremény átvételéről e-mailben kap tájékoztatást a sorsolás napján. Amennyiben 

a Játékos nem jelentkezik a sorsolást követő 5 munkanapon belül nyereményéért, pótnyertest 

sorsolunk. 

Ahhoz, hogy Szervező a jogszabályok által előírt adó-nyilvántartási kötelezettségének eleget 

tudjon tenni, valamennyi nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel való kapcsolat-

felvétel során további személyes (elsődlegesen adóigazgatási jellegű) adatainak közlésében, 

továbbításában. Amennyiben a Játékos jelen pontban foglalt adatközlési kötelezettségének 

nem tesz eleget, nyereménye átvételére nem jogosult.  

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki számára a nyere-

ményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem  

valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt fel-

tételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.  

9. Adatvédelem 

A Játékban részt vevő minden Játékos részvételével automatikusan elfogadja a Játék jelen hi-

vatalos Játékszabályát és Adatvédelmi szabályzatát valamint tudomásul veszi, hogy az adat-

szolgáltatás önkéntes, adatai kezelését a Tízpróba Magyarország Kft., mint adatkezelő szigo-

rúan bizalmasan a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végzi, továbbá, hogy: 

a) a Játékos a Játék teljes időtartama alatt leiratkozhat a Játékról és kérheti regisztrációja törlé-

sét  az alábbi c) pont szerint; 

b) a Játékosok nyertessége esetén nevüket a Szervező nyilvánosságra hozhatja; 

c) a Játékosok adataik törlését a fouganzamagyarorszag@decathlon.com címen kérhetik.  

 

Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-95661/2016. 

 

Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek (Játékosok) előzetes, tájékozott és határozott 

hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és ke-

zeléséhez a Játékon való részvétellel. 

A Játékosok beleegyezésüket adják továbbá, hogy személyes adataikat a Szervező kizárólag a 

Játék során használja fel, az adatokat a játék után törli. 



 

 

Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befeje-

zése előtt következik be személyes adatainak zárolása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban 

való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik. 

Amennyiben a Szervező az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 30 napon be-

lül írásban nem adja meg a tájékoztatást a Játékos részére, valamint ha személyes adatok törlé-

sére, zárolására, helyesbítésére 30 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a Szervező 

a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 30 napon belül írásban 

nem közli az elutasítás indokait, a Játékos jogosult jogorvoslattal élni. 

Továbbá amennyiben a Játékos a Szervezőnek kérelem tárgyában meghozott döntésével nem 

ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ható-

ságnál lehet élni. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság : Székhely: 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., http://www.naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

10. Vegyes rendelkezések  

Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen 

szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a 

Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen Játék gyanúja merül fel, amely visz-

szaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy tö-

rölje.  

A Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal/Alkalmazás rajta kívülálló okokból történő 

meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugya-

nakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba 

okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

A Játékról információk találhatóak a https://goo.gl/LQxfU9 oldalon lévő szabályzatban. A 

Szervező fenntartja a jelen Játékszabály módosításának jogát. A Szervező  kizárja felelősségét 

a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló tévedésért. 

 

 

Tízpróba Magyarország Kft. 

Szervező 

 

https://goo.gl/LQxfU9

