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A „PONT NEKED HŰSÉGPROGRAM” PROMÓCIÓ 
HIVATALOS SZABÁLYZATA 

 
 

1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE 
 
A Pont Neked Hűségprogram (a továbbiakban: Promóció) szervezője a Nádudvari Élelmiszer 
Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4181 Nádudvar, 
Gutenberg utca 1., cégjegyzékszám: 09 09 003140, adószám: 11156026209) (a továbbiakban: 
Szervező). 
 
A Promócióok lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a 
Szervező által megbízott ADAMSKY by Positive Korlátolt Felelősségű Társaság (1062 Budapest, 
Délibáb utca 29., Cg.: 01-09-939522) (a továbbiakban: Lebonyolító) látja el. 
 
A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes. 
 
A Promóció részletei, valamint a jelen Szabályzat a Promóció időtartama alatt elérhető a 
pontneked.nadudvari.hu weboldalon ("Weboldal").  
 
2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

 
2.1. A Promócióban olyan cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki a 18. életévét 

betöltötte, nem kerül kizárásra a Promócióból a jelen Promóciószabályzatban foglaltak alapján, 
továbbá rendelkezik saját, beazonosítható e-mail címmel. (a továbbiakban: Résztvevő). 

 
 
2.2. A Résztvevőnek a Promócióban történő részvételhez az alábbiakat kell tennie: 

 

• A Résztvevő a Promóció időtartama alatt (2.6. pont) jelen Szabályzat 5.1-es pontjában 
meghatározott Nádudvari terméket vásárol bármely magyarországi üzletben, illetve 
Magyarországon működő webáruházban, online szolgáltatónál; 

• Regisztrál a Weboldalon, melynek során meg kell adnia a következő valós adatait: név, 
e-mail cím, telefonszám, születési idő és a megfelelő mező bejelölésével el kell 
fogadnia a jelen Szabályzatban írt valamennyi feltételt, és hozzá kell járulnia az 
adatainak a Promócióval összefüggő – a jelen Szabályzatban írtak szerinti – 
kezeléséhez; 

• a Résztvevő a Weboldalon megadja a vásárolt termékekről bekért adatokat, valamint, 

• a vásárlás során kapott blokkról/tételes számláról, bizonylatról (online vásárlás esetén a 
terméklistát tartalmazó visszajelzésről készített print screen vagy pdf) (a továbbiakban: 
Blokk) jól látható módon fényképet készít és ezt a jó minőségű, nagy felbontású (max. 
méret: 4 MB), jelen Szabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő fényképet (a 
továbbiakban: Fénykép), feltölti a Weboldalon. A Résztvevőnek a Blokkot meg kell 
őriznie, a Szervező, vagy a Lebonyolító azt ellenőrizheti. 

 
2.3. A Promócióban kizárólag olyan Résztvevők vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban 

foglaltaknak maradéktalanuk megfelelnek és akik a jelen Szabályzatban foglaltaknak 
mindenben megfelelő Pályázattal vesznek részt a Promócióban. 

 
3. VÁSÁRLÁSRA ÉS A BLOKKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

 

3.1. A Résztvevő egy naptári héten, hétfőtől vasárnapig tartó időtartamban maximum 5 (öt) Blokkot 
tölthet fel. Az egyes Blokkok származhatnak ugyanabból a boltból, azonban minden esetben 
különböző napokon történt vásárlásokból kell származniuk. 

3.2. A Szervező kizárólag azokat a Blokkokat fogadja el, amelyen a vásárlás összege egyértelműen 
beazonosítható, továbbá a Blokkon feltüntetett vásárlás időpontja a Promóció tartama alá esik. 

3.3. A Fényképnek jól látható módon a Blokk teljes terjedelmét mutatnia kell, láthatóan és 
egyértelműen olvashatóan a vásárlás helyét és dátumát, valamint az egyes tételek nevét és 
árát. 
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3.4. A Promócióban olyan Blokkal nem lehet részt venni, ami az egyes tételek megnevezését nem 
tartalmazza. 

3.5. A Résztvevő köteles a Promóció végét követő 50 napig az általa beküldött Blokko(ka)t sértetlen 
és jól olvasható állapotban megőrizni, és azt – kérése esetén – a Lebonyolító (vagy Szervező) 
részére bemutatni.  

3.6. A Szervező/Lebonyolító az Ajándék átadását megelőzően ellenőrizheti a Blokkot. Amennyiben 
a Résztvevő nem tudja a Blokkokat olvasható formában bemutatni vagy ha a vásárlás nem a 
megadott időtartamra esik, vagy a vásárlás bármely egyéb okból nem felel meg a jelen 
Szabályzatban meghatározott értéknek, és/vagy a vásárlás összege vagy dátuma azonosítható 
be egyértelműen, úgy Szervező/Lebonyolító nem tudja az Ajándékot biztosítani az adott 
Résztvevőnek. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált adatok érvénytelenek és nem 
vesznek részt a Promócióban. A Promócióban részt vevő Blokkok, Fényképek 
érvényességével, valamint a Promóció jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel 
kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. 
 

4. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA:  
 

4.1. 2022.06.04. napján 00:00 és 2022. december 31. napján 23:59 között. 
4.2. Szervező kizárólag azokat a regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Résztvevők valós 

névvel és e-mail címmel küldenek be a Promócióba. A regisztrációkat és feltöltéseket a 
Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező/Lebonyolító megvizsgálhatja, és 
amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely okból nem felel meg a Szabályzat 
feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Promócióból kizárhatja. Szervező/Lebonyolító 
kizárólag azokat a regisztrációkat és felöltéseket tekinti érvényesnek, amelyeket a Résztvevők 
saját adataik megadásával, saját vásárlásaik alapján küldenek be a Promócióba. 

4.3. A Promócióból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, 
akik a Promóció szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem 
valós adatokkal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő 
magatartással megnöveljék (például nem általa vásárolt termékekről kiállított blokkok 
összegyűjtése és feltöltése). Ilyen Résztvevőknek 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 Résztvevőt. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal 
vesznek részt a Promócióban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési 
esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők 
vagy Résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promóciókkal 
összefüggésben a Szervezőnek okoztak 
 

5. A PROMÓCIÓ MENETE 
 
5.1. A Promócióban résztvevő termékekhez a Szervező pontértékeket határozott meg a következők 

szerint: 
 
 

TERMÉK MEGNEVEZÉS TÖLTŐTÖMEG 
PONTÉRTÉK/

db 
 

Nádudvari roppanós virsli vcs.240g 240g 8 
 

Nádudvari laktóz- és gluténmentes virsli 80% hús 240 
g 

240g 
9 

 

Nádudvari roppanós virsli vcs. 700g        700g 23 
 

Mini virsli vcs. 500g 500g 15 
 

Mini debreceni 500g 500g 15 
 

Bajor mini kolbász 500g  500g 15 
 

Nádudvari Hungarikum páros kolbász 200g  200 g 10 
 

Csemege debreceni páros vcs 300g  300g 10 
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Csípős Páros Kolbász 300g 300g 10 
 

Nádudvari grillkolbász mix 300g 300g 10 
 

Nádudvari grillkolbász chilis 300g 300g 10 
 

Nádudvari grillkolbász fokhagymás 300g 300g 10 
 

Nádudvari grillkobász  ementáli sajtos 300g 300g 10 
 

Majoránnás májas 110g  110g 2 
 

Snidlinges májas 110g  110g 2 
 

Nádudvari magyaros sertés májas 110g 110g 2 
 

Nádudvari Májas 110 g  110g 2 
 

Nádudvari borjúmájas 90g 90g 2 
 

Paraszt májas 100g 100g 2 
 

Rántott trappista sajt 450g 450g 20 
 

Rántott camembert sajt 350g 350 g 22 
 

Nádudvari Rántott Mozzarella snack 350g 350g 20 
 

Rántott ementáli sajt 350g 350 g 20 
 

Rántott karfiol 450g 450 g 18 
 

Rántott brokkoli 450g 450 g 18 
 

Rántott hagymakarika 450g 450 g 18 
 

Rántott zöldséggolyók 450g 450 g 18 
 

Nádudvari Zöldségburger 450g 450 g 18 
 

Rántott gomba 400g 400g 22 
 

Rántott csirkemáj 500g 500 g 18 
 

Nádudvari rántott csirkecombfilé 700g 700g 28 
 

Rántott csirkemell 600g 600 g 28 
 

Rántott sertés karaj 600g 600 g 28 
 

Nádudvari cigánypecsenye 500g 500 g 28 
 

Húsgombóc levesbetét 250g 250 g 7 
 

Májgombóc levesbetét 250g 250 g 7 
 

Óriás májgombóc levesbetét 250g 250 g 7 
 

Nádudvari Fasírtgolyócska 500 g 500 g 18 
 

Csevapcsicsa 450g 450 g 18 
 

Bélszínroló 500g 500 g 18 
 

Nádudvari Marhaburger 500g 500 g 21 
 

Nádudvari marhaburger (99%) 400 g 400 g 28 
 

Nádudvari hamburger 1000g 1000 g 26 
 

Nádudvari Rántott harcsa nuggets 340 g 340 g 25 
 

Nádudvari Rántott harcsa szelet 350 g 350 g 25 
 

Nádudvari harcsa tepertő 320 g 320 g 25 
 

Nádudvari túrótöltelékes gombóc 450g 450 g 10 
 

Nádudvari túrógombóc tejfölös töltelékkel 300g 300 g 10 
 

Nádudvari Túrógombóc, Prémium,  62%  300 g 10 
 

Nádudvari mini mogyorókrémes gombóc 350g 350 g 10 
 

Nádudvari szilvatöltelékes gombóc 450g 450 g 10 
 

Nádudvari nudli 600g 600 g 10 
 

Nádudvari túrófánk sárgabarackos töltelékkel 300 g 10 
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Nádudvari túrófánk joghurtos töltelékkel 300 g 10 
 

Nádudvari nudli meggytöltelékes 450 g 10 
 

Nádudvari nudli máktöltelékes 450 g 10 
 

Nádudvari  félzsíros túró 250g 250g 5  

Nádudvari  zsírszegény túró 250g 250g 5  

Nádudvari  félzsíros laktózmentes túró 250g 250g 5  

Nádudvari  sovány túró 250g 250g 5  

Nádudvari  félzsíros túró 450g 450g 9  

Nádudvari  zsirszegény túró 450g 450g 9  

Nádudvari sajtkrém natúr 150g 150g 5  

Nádudvari sajtkrém snidlinges150g 150g 5  

Nádudvari sajtkrém magyaros 150g 150g 5  

Nádudvari családi körözött házias 270g 270g 9  

Nádudvari laktózmentes körözött házias 140g 140g 5  

Nádudvari körözött házias 150g 150g 5  

Nádudvari körözött csípős 150g 150g 5  

Nádudvari körözött metélőhagymás 150g 150g 5  

Nádudvari krémtúró vaníliás 90g 90g 2  

Nádudvari krémtúró mazsolás 90g 90g 2  

Nádudvari vajkrém natur 180g 180g 5  

Nádudvari vajkrém snidlinges 180g 180g 5  

Nádudvari vajkrém magyaros 180g 180g 5  

Nádudvari szendvicskrém natúr 125 g 125g 2  

Nádudvari szendvicskrém magyaros 125 g 125g 2  

Nádudvari szendvicskrém snidlinges125 g 125g 2  

Nádudvari tejföl 25% 270 g 270g 5  

Nádudvari tejföl 20% 140g 140g 3  

Nádudvari laktózmentes tejföl 20% 315g 315g 5  

Nádudvari tejföl 20% 330 g 330g 5  

Nádudvari tejföl 20% 700g 700g 11  

Nádudvari tejföl 12% 330 g 330g 4  

Nádudvari tejföl 12% 700g 700g 8  

Nádudvari kefir 3% 150g 150g 1  

Nádudvari kefir 3% 330g 330g 3  

Nádudvari natúr krémjoghurt 10%  180g 180g 3  

Nádudvari krémjoghurt 10% 700g 700g 9  

Nádudvari joghurt natúr 1,4% 150g  150g 1  

Nádudvari joghurt natúr 3% 150g 150g 1  

Nádudvari joghurt natúr 3% 330g 330g 3  

Nádudvari laktózmentes joghurt 3%  315g 315g 3  

Nádudvari Réteges Krémjoghurt – erdei 
gyümölcsökkel 

110g 3  

Nádudvari Réteges Krémjoghurt - áfonyával 110g 3  

Nádudvari Réteges Krémjoghurt - kajszibarackkal  110g 3  

 
5.2. A Résztvevő által gyűjtött pontokat a rendszer összesíti. A pontok a Weboldalon keresztül az 

alábbi ajándékokra (továbbiakban: Ajándék) válthatóak be. A beváltás menete: a Weboldalra 
belépést követően a Résztvevő a kiválasztott Ajándékot kosarába helyezi és a beváltásra 
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kattintva veszi meg a rendelkezésére álló pontokból. A Résztvevő rendelkezésére álló pontjai a 
beváltott Ajándék pontértékével csökkennek. Az Ajándékokból a Weboldalon jelzett darabszám 
áll rendelkezésre és a készlet erejéig érhetőek el. Az Ajándékok időről időre változnak, melyről 
a Szervező a Weboldalon közöl tájékoztatást. A pontokat csak a beváltás időpontjában 
rendelkezésre álló Ajándékokra lehet beváltani.  

5.3. Az Ajándékra való jogosultság másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.  
 

6. AZ AJÁNDÉK ÁTADÁSA 
 
6.1. Lebonyolító a pontok beváltását követően a regisztráció során megadott e-mail címen felveszi a 

Résztvevővel a kapcsolatot és egyeztetik az Ajándék kiszállítását, valamint a kézbesítéséhez 
szükséges személyes adatokat (teljes név, magyarországi kézbesítési cím). Amennyiben a 
Résztvevő 10 naptári napon belül nem válaszol a Lebonyolító megkeresésére, a Résztvevő a 
beváltott pontjait visszakapja és az Ajándékra a továbbiakban nem jogosult. 

6.2. Az Ajándékot a Lebonyolító postai úton juttatja el a Résztvevőnek, az általa megadott 
magyarországi címre. Lebonyolító az Ajándék kézbesítését kétszer kísérli meg. A Résztvevő 
köteles együttműködni annak érdekében, hogy az Ajándék átvételére a Magyar Posta érvényes 
Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. 
törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha a jelen pontban írt együttműködési 
kötelezettségének a Résztvevő nem tesz eleget, és így az Ajándék átadása meghiúsul, úgy 
ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező az Ajándék 
átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.  

6.3. Az Ajándék meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes 
személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a 
meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező 
alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és 
ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma. 

6.4. Szervező kizárja a Promócióból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Résztvevő 
részére az Ajándékot azért nem lehet kézbesíteni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés 
visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a 
Pályázatot beküldő Résztvevő egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi 
feltételeknek. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót 
semmilyen felelősség nem terheli. 

 
7. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK 
 

Az Ajándékokhoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt 
az Ajándékok fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további 
kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Résztvevőt terhelik. 

 
8. ADATVÉDELEM 
 
8.1. A Promóció során megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő. Az Adatkezelő 

elérhetőségei: Nádudvari Élelmiszer Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság -székhely: 4181 Nádudvar, Gutenberg utca 1., e-mail cím: nadudvari@nagisz.hu, 
telefonszám: +36 54 480 633)  

8.2. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Résztvevő Promócióban történő részvételét 
biztosíthassa, a Promóció lebonyolításával, valamint az Ajándékok átadásával kapcsolatban a 
Résztvevők személyes adatait kezelje.  

8.3. Az adatkezelés jogalapja a Résztvevő kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulása. A 
Résztvevő a 2. pontban rögzítettek szerint, a Promócióban történő részvétellel járul hozzá az 
adatkezeléshez. Azok, akik a Promócióban részt vesznek, kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, 
hogy Szervező, mint adatkezelő a személyes adataikat kizárólag az adott Promóciókkal 
összefüggésben, a Pályázatok lebonyolítása során, valamint kapcsolattartás és adminisztráció 
céljából kezelje. 

8.4. Az adatkezelés során a Szervező az alábbi adatokat kezeli a Résztvevőről: név, telefonszám, e-
mail cím, születési idő. 

8.5. Az adatkezelés időtartama: az ajándékok átadását követően a személyes adatok törlésre 
kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket a Szervező jogszabály alapján megőrizni köteles. 
Így a pontot beváltó Résztvevők adatai (név, lakcím) az Ajándékok átadását követő 8 évig 
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megőrzésre kerülnek a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően. 

8.6. A Szervező a Promóció lebonyolítása során Adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe. Az 
adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok kapcsán a Promóció lebonyolításával kapcsolatos 
technikai műveleteket végez. A Promóció során a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó, hozzáfér a 
Résztvevő személyes adataihoz.  

8.7. A Szervező, mint adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak 
megfelelően, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 
rendelete (2016. április 27.) rendelkezései alapján kezeli a Résztvevő személyes adatait. 

8.8. A Résztvevőt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel 
kapcsolatosan: 

8.8.1. hozzáférési jog: 
A hozzáférés joga keretében a Résztvevő bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől 
a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő 
kezel-e és ha igen milyen személyes adatot a Résztvevőről. 

8.8.2. helyesbítés, illetve törlés, az adatkezelés korlátozásának joga: 
A Résztvevő jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok 
kijavítását, helyesbítését végezze el az Adatkezelő illetve személyes adatainak törlését 
igényelheti. Ha a Résztvevő a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az 
Adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Résztvevő 
vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok 
pontosságának ellenőrzését. A Résztvevő kérheti a személyes adatok felhasználásának 
korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Résztvevő 
előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a 
személyes adataira adatkezelés céljából, de a Résztvevő igényli az adatkezelés 
korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

8.8.3. az adatainak hordozhatóságához való jog: 
Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Résztvevő jogosult arra, hogy az 
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat 
egy másik Adatkezelőnek – akár közvetlenül is - továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná 
az Adatkezelő. 

8.8.4. hozzájárulás visszavonásának joga 
A Résztvevő részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott 
hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a 
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

8.9. Ha a Résztvevő a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán 
bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel 
kapcsolatosan az Adatkezelőhöz fordulhat e-mailben az alábbi elérhetőségen: E-mail: 
pontneked@nadudvari.hu 

8.10. Amennyiben a Résztvevő a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését 
észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére: 

• közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül; 

• az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

• bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése esetén. 
8.11. A jelen Promócióban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás 

önkéntes, ugyanakkor, ha a Résztvevő nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez úgy a 
részvétele a Promócióban nem lehetséges. Ha Résztvevő a Promóció időtartama alatt illetőleg 
az Ajándék átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az 
adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Promócióból kizárásra kerül. 
 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
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9.1. Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – ajándékok tekintetében minőségi 
felelősséget nem vállal, a Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék 
gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

9.2. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről 
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, létrehozását, illetve a 
Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal 
vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a 
Promócióból. 

9.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt 
működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, 
meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló 
hálózatot ért támadás folytán a Résztvevők téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen 
esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. 

9.4. Ha a Résztvevő Fénykép feltöltése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat 
(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az 
adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 

9.5. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő 
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, 
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a 
hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

9.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az 
erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos 
nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a rajongói oldalon. 

 
Budapest, 2022.10.24. 

 
 

Szervező 
 


