BEEFEATER GIN – Mester Képzés
PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZAT, ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS COOKIE POLICY

I. Általános információk
A Pernod Ricard Hungary K . (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; Cg.: 01-09-466108; továbbiakban:
Szervező), mint szervező és adatkezelő a jelen nyereményjáték keretszabályzatban (továbbiakban: Szabályzat)
meghatározo nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték vagy Játék) szervezi a Beefeater Hungary
promóciós website-ján, melynek elérhetősége: h p://www.beefeatergin-promocio.hu
A szervezés során a Szervező kérésére közreműködőként és ada eldolgozóként (például, de nem kizárólagosan
a nyertesek értesítése és a nyeremények kiküldése feladatok révén) (a továbbiakban: Megbízo ) a Greenroom
Marke ng Kommunikációs K . (székhely: 1125 Budapest, Felső Svábhegyi út 12.); működik közre.
A Szervező, Megbízo közreműködésével üzemeltete oldala, ahol a promóció elérhető:
h p://www.beefeatergin-promocio.hu
II. Részvételi feltételek
A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik betöltö ék 18. életévüket és erről a tényről kifejeze
nyilatkozatot tesznek, magyar állampolgárok vagy bejelente magyarországi lakcímmel rendelkeznek,
cselekvőképesek és kifejeze nyilatkoza al elfogadják a jelen Szabályzatot, valamint megfelelnek a
jelen Szabályzatban foglalt további feltételeknek (továbbiakban: Játékos vagy Felhasználó).
A Nyereményjátékban részt venni a jelen Szabályzatban foglaltak szerint lehet.
A Játékban való részvétellel, vagy bármely ak v magatartással a Felhasználó:
-

a jelen Szabályzatot, különösen az i meghatározo adatkezelési nyilatkozatot maradéktalanul ismeri,
kifejeze en és önként, magára nézve kötelezőként elfogadja és
hozzájárulását adja adatainak a jelen szabályzatban meghatározo célú és idejű kezeléséhez
kifejeze hozzájárulását adja a nevezéssel feltöltö tartalmak és képek/videók nyilvánosságra
hozatalához
valamint a jelen Szabályzatban rögzíte valamennyi feltételnek – különösen életkor, adatkezelés –
megfelel

A Nyereményjátékban a Szervező és a Megbízo alkalmazo ai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1)
bekezdésében meghatározo hozzátartozói nem vehetnek részt.
Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az
ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek közö : Internet kapcsolat díja, számítógép
és szo verek megvásárlása, működtetése).
Az internetes oldal megnyitása ada orgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Játékost terheli és a
költség mértéke függhet a felhasználó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak
konstrukciójától.
III. Játék időtartama
A játék időtartama: 2022. május 13. – június 17.

IV. A Játék menete
Játék szakasz: kvíz
A játék két pla ormon érhető el, a játékosnak van lehetősége a Meta messenger alkalmazásán keresztül, vagy a
h p://www.beefeatergin-promocio.hu oldalon található chatbot segítségével részt venni a játékban. Mindkét
pla ormon azonos játék folyik, azonos modulok és kérdések találhatók, a játékban nyerés esélyét az egyes
pla ormok párhuzamos használata nem növeli.
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A játékosnak a játék időtartama ala legalább egy modult sikeresen el kell végeznie ahhoz, hogy részt vegyen a
játékban.

A chatbot, vagy a Meta messenger alkalmazás minden modulban megoszt egy videót, aminek megnézésével a
játékos válaszolhat a modulhoz tartozó kérdésekre. Összesen 4 modul kerül a játékossal megosztásra.
Minden modult teljesítő játékos az ado modulban elérhető nyereményre válhat jogosul á, valamint részt vesz a
főnyeremény sorsolásán. Fontos, egy játékos egy modul teljesítésével csak egyszer vesz részt a sorsolásban,
viszont a főnyeremény megnyerési esélye egyenesen arányos a teljesíte modulok számával.

Nyeremény
A nyeremények elcserélésére, átruházására a Szervező nem biztosít lehetőséget, az át nem ruházható és
készpénzre sem váltható.
Az első modult elvégző játékosok közö kisorsolunk 10 db 0,7 L Beefeater London Dry gint.
A második modult elvégző játékosok közö kisorsolunk 5 db 0,7 L Beefeater 24 gint.
A harmadik modult elvégző játékosok közö kisorsolunk 3 db páros belépőjegyet a Pernod Ricard által szerveze
exklúzív koktél workshopra, melynek időpontja a nyertesekkel közösen kerül kiválasztásra.
A negyedik modult elvégző játékosok közö kisorsolunk 2 db Beefeater há zsákot.
Egy játékos, egy alkalommal nyerhet egy modulon belül.
Egy játékos nyerhet a többi modulban is, nem kizáró ok egy korábbi nyeremény.
A fődíjra való esély az elvégze modulok számával nő.
Főnyeremény
A nevezők közö 1 db páros londoni hétvégét sorsolunk ki egy lepárló túrával a Beefeater londoni
lepárlóüzemében. Az utazás időpontja a nyertessel közösen egyeztetve kerül meghatározásra a játék végeztével.
A főnyeremény beváltásának határideje: október 31.
A szervező a nyertes utazását az alábbiak szerint támogatja:
1.

Utazás: 100 000 forintos összeghatárig

2.

Szállás: 3 éjszaka két főre 200 000 forint összeghatárig

3.

Ingyenes belépés a Beefeater londoni lepárlóüzemébe két főre

A játékos feladata a beutazáshoz szükséges papírok(például vízum, esetleges véde ségi igazolás) intézése, ennek
elmúlasztása mia a szervezőt semmilyen körülmények közö nem lehet felelősségre vonni.
V. A nyerteskiválasztás módja
A sorsolás a nevezési időszak végén történik, számítógépes algoritmus segítségével.
A nyertesek sorsolása az alábbi időpontban történik:
Nevezők közö

sorsolás: 2022. június 20.

A sorsoláson modulonként a nyeremények számával megegyező nyertest sorsolunk ki.
A szervező fenn tartja a jogot, hogy ha egy héten belül nem jelentkezik a sorsolt nyertes, pótsorsolást
hajt végre.
Pótnyertesek sorsolása: 2022. június 27.
VI. A nyeremény átvétele
A Szervező a nyerteseket emailben keresi fel, amelyben értesí nyertességéről, valamint nyeremény átvétel
szempontjából egyeztet.
A nyerteseknek az értesítést követően 72 órán belül kell a Szervezővel kapcsolatba lépniük, amely
határidő elmulasztása jogvesztő.
Amennyiben a nyertes írásban beleegyezik, nevét a Beefeater Hungary Facebook oldalán közzé
tesszük.
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A Szervező jogosult indoklás nélkül kizárni a Felhasználót a Játékból, ha a Szervező megítélése szerint a

Játékhoz és a Szervező márkájához nem méltó, esetleg sértő vagy egyéb módon a Szervezőt és/vagy a Játékot
rossz színben feltüntető tartalmat tölt fel a nevezési oldalon. Ebben az esetben a nyertes Felhasználó
nyereményre, illetve
megtérítésre nem tarthat igényt. A nyeremény időbeni átvétele a nyertes Felhasználót terheli.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy egy másik Felhasználót hirdessen ki nyertesként, ha az erede leg
értesíte nyertes Felhasználó nem teljesí a jelen Szabályzatban foglalt bármely köteleze ségét, vagy megsér
a jelen Szabályzatban foglaltakat.
A nyereményekhez tartozó adó zetési köteleze ség a Szervezőt terheli.
A nyertes Felhasználók felelőssége a nyeremény időbeli átvétele, a nyeremény átvételére biztosíto határidő
elmulasztása esetén a Felhasználó elvesz jogosultságát nyereményének átvételére, a Szervező kifejeze en
kizárja a Felhasználó mulasztásából eredő megtérítési köteleze ségüket.
A Felhasználó felelőssége, hogy a játékban használt email ókját és értesítéseit gyelemmel kísérje. Az
ebből fakadó esetleges határidő mulasztásért a Szervező nem felelős.
A nyeremény átvételére a nyertes Felhasználó jogosult.
VII. Felhasználó kizárása
A jelen Szabályzatban foglaltakon túl a Szervező és a Megbízo jogosultak saját belátásuk szerint, külön
értesítés, jóvátétel, kártérítés, kártalanítás, bármely egyéb kompenzáció és indokolás nélkül kizárni azt a
Felhasználót a Nyereményjátékból, aki:
-

a jelen Szabályzatban, illetve a Leírásban foglaltakat megszegve vagy megkerülve vesz részt a
Nyereményjátékban.
nem, illetve nem le volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban;
a Szervező és a Megbízo alkalmazo ja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében
meghatározo hozzátartozója;
bármilyen módon megsér vagy megszegi a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a
Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sér ,
illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;
szükséges személyes adatait, ill. a Szervező és a Megbízo által kért információkat, nyilatkozatokat
nem, illetve nem határidőben adta meg;
a megado határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel és/vagy a Megbízo val, nem
adja meg a szükséges információkat, adatokat;
valótlan, vagy hibásan megado nevet, címet, személyes adatot küld meg a Szervező és Megbízo
részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan személyt
jogosítson nyereményre;
ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely
játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el;
más szerzői jogait megsértve pályázo a Nyereményjátékba, illetve akivel kapcsolatban alapos gyanú
merül fel, hogy más szerzői vagy más jogait megsértve pályázo a Nyereményjátékba;
a Szerevezők egyéb elfogadható okból jónak látnak kizárni, így különösen, de nem kizárólag akkor, ha a
Felhasználó nem le volna jogosult regisztrálni, vagy kommentjeivel, vagy nyilatkozataival sér a
Szervező és a Megbízo jogos gazdasági érdekeit;

-

-

-

A Felhasználó kizárása esetén az ado Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, illetve – amennyiben a
kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező és a Megbízo tudomására, vagy bár a kizárás oka már a
nyeremény átadása elő juto a Szervező és a Megbízo tudomására, de a szükséges vizsgálat már csak a
nyeremény átadása után zárul le, úgy a már átado nyereményét – amennyiben az már felhasználásra került,
úgy annak beszerzéskori ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek és a Megbízo nak, valamint
köteles a Szervezőnek és a Megbízo nak a kizárással kapcsolatos minden költségét, illetve kárát megtéríteni.
A Szervező és a Megbízo fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a kizárt Felhasználó helye saját belátásuk
szerint egy másik Felhasználót hirdessenek ki nyertesként, de erre nem kötelezhetők.
A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval
kapcsolatos gyanú esetén a Szervező és a Megbízo a lehetőségeikhez képest ésszerű és arányos mértékű
vizsgálatot folytatnak le, és a vizsgálat során tudomásukra juto információk alapján hozzák meg döntésüket.
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A vizsgálat lezárta után érkeze észrevételeket, információkat a Szervezőnek és a Megbízo nak nem áll
módjukban gyelembe venni. A Szervező és a Megbízo ilyen vizsgálatot csak az adatkezelési jogosultság

érvényességi idején belül folytatnak le.
A Szervező és a Megbízo a ól függetlenül jogosultak dönteni kizárásról, hogy az arra okot adó tény,
körülmény, illetve információ a Nyereményjáték időtartama ala , vagy az után merül fel, illetve juto
tudomásukra. A kizárási eljárás megindítására legkésőbb a nyertesek kiválasztásától számíto 1 héten belül van
lehetőség, ezen időpont után a Szervező és a Megbízo nem áll módjukban megvizsgálni a kizárás lehetőségét.
VIII.A Szervező felelőssége
A Szervező és a Megbízo nem vállalnak felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért.
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező és a Megbízo nem szavatolják a Nyereményjáték
szünetmentességét, nem tehetők felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy
megszüntetéséért.
A Szervező és a Megbízo a Nyereményjáték, valamint a Nyereményjáték oldalának működése során előálló
esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekednek, azokért azonban felelőssé nem tehetők.
A Szervező és a Megbízo kizárnak mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való
részvétel során, a Nyereményjáték, így különösen az alkalmazo szo ver esetleges hibáiból, hiányosságaiból,
hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkeze késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező és a Megbízo a nyeremény tekintetében – tekinte el ingyenességére – különösen nem vállalnak
sem szavatosságot, sem jótállást, valamint kizárnak minden kártérítési vagy megtérítési igényt. A Szervező és a
Megbízo ugyancsak nem tehetőek felelőssé azért, ha valamely Felhasználót nem zárnak ki a
Nyereményjátékból.
A Felhasználó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg. A Szervező nem
vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából eredő elmaradásokért, károkért.
A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget
elhárít, így többek közö a regisztráció során megado adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail
cím elírás stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és
minden
kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A
Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi
sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.
IX. Adatvédelemmel kapcsolatos általános rendelkezések
A Szervező az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 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. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) és a vonatkozó
magyar jogszabályok előírásai szerint tájékoztatják a Felhasználót, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez
a Szervező és Megbízo által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán alapul.
A játékban a Szervező, mint Adatkezelő és a Megbízo , mint az Adatkezelő megbízásából eljáró Greenroom
Marke ngkommunikációs ügynökség (székhely: 1125 Budapest, Felső Svábhegyi út 12.); mint Ada eldolgozó
vesz részt.
Az Adatkezelő a Pernod Ricard Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest,
Kapás utca 6-12., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-466108,
tel: +36 1 275 2468, fax: +36 1 275 2469, e-mail: HunInfo@pernod-ricard.com).
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további ada eldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a
jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Játékosokat
XI.1. Nyereményjátékban résztvevő Felhasználó adatkezelésére irányadó szabályok a Nyereményjáték
időtartamára
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A Nyereményjátékban való részvétellel a Felhasználó kifejeze en, írásban hozzájárul személyes adatai
kezeléséhez, mely hozzájárulás a Szervező és Megbízo adatkezelésének jogalapját jelen . Az adatkezelésre
vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. Az adatkezelés időtartama az adatkezeléshez ado hozzájárulás
visszavonásáig vagy az adatkezelésre ado hozzájárulás megadásától számíto 18 hónapig tart.

A Nyereményjáték során a Szervező és a Megbízo a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR és a
vonatkozó magyar jogszabályok előírásai alapján kezelik a Felhasználó által megado alábbi személyes
adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében, mely célt Adatkezelő
az adatkezelés céljának jelöl.
Ennek keretében az alábbi személyes adatok kezelésére kerülhet sor:
- Név; (a nevezéshez, játékban való részvétel)
- Születési idő (a nevezéshez, játékban való részvétel)
- e-mail cím (a nevezéshez, játékban való részvétel)
- Cím (csak a nyertes esetében, a nyeremény átadása érdekében);
- Telefonszám (csak a nyertes esetében, a nyeremény átadása érdekében).
A személyes adatokat kizárólag a Szervezőnek és a Megbízo nak a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős
munkatársai ismerhe k meg.
Az adatkezelés időtartama a személyes adatok megadásától a cél megvalósulásáig tart.
A Játékban nyertesként kiválaszto Játékosok adatait az Adatkezelő, illetve Ada eldolgozó csak az
adatkezelési céllal összefüggésben továbbíthatja, kizárólag a Játékos részére történő értesítési és/vagy
kézbesítési köteleze ségeinek teljesítése határáig, ideértve a postai szolgáltató vagy futárszolgálat részére
történő ada ovábbítást.
A Játék során megado személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a más adatkezelő részére nem továbbítja.
Az Ada eldolgozó az adatait a következő célok érdekében használhatja fel:
- nyertesekkel és játékosokkal való kapcsola elvétel, kapcsola artás
- médiacélok teljesítése, vagy a kampányokhoz célcsoport meghatározása
Az adatkezeléshez ado hozzájárulás bármikor visszavonható az Adatkezelő HunInfo@pernod-ricard.com címére
küldö nyilatkoza al, azonban ez esetben a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő jelen
tájékoztatóban foglalt egyes köteleze ségei teljesítésére vonatkozó jogalap megszűnése mia az Adatkezelő
tevékenysége korlátozo .
XI.2. Nyereményjátékban résztvevő és Hírlevélre feliratkozo Felhasználókra irányadó adatkezelés
A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy kifejeze en, önkéntesen és írásban feliratkozzon a Szervező által
lebonyolíto , jelen Tájékoztatóban foglalt Nyereményjátékra te regisztrációja során megado személyes
adataival Adatkezelő általi üzle tevékenységet és a Szervező termékeit, promóciót bemutató hírlevelére
(továbbiakban: Hírlevél). Adatkezelő jelen pontban foglalt adatkezelésének jogalapját a Hírlevélre feliratkozo
Felhasználó hozzájárulása jelen .
A jelen pontban foglalt adatkezelés a Hírlevélre feliratkozo Felhasználók adatkezelésére irányadó, mely szerint a
Adatkezelő a Hírlevélre feliratkozo Felhasználó hozzájárulása, a GDPR és a vonatkozó magyar jogszabályok
előírásai alapján kezelik a Felhasználó e-mail címét és nevét.
A Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő a hírlevélre való feliratkozás vonatkozásában a
Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezelhesse. Az adatkezeléshez ado hozzájárulás bármikor
visszavonható az Adatkezelő HunInfo@pernod-ricard.com címére küldö nyilatkoza al.
XI.3. Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ltakozás az adatok kezelése ellen
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban (XI.3.) foglalt, adatkezeléssel kapcsolatos jogai irányadók a
Nyereményjátékban történő részvétel általi, illetve a Hírlevélre történő feliratkozása esetére vonatkozó
adatkezelésre.
A Felhasználó tájékoztatást kérhet az Adatkezelő és Ada eldolgozó által kezelt személyes adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az ada eldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és
az elhárítására megte intézkedésekről az Adatkezelő elérhetőségein, így kifejeze en a HunInfo@pernodricard.com email címen.
személyes adatainak
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A Felhasználó kérhet tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, valamint kérhe

helyesbítését, törlését és zárolását, továbbá ltakozhat az adatkezelés ellen az Adatkezelő HunInfo@pernodricard.com email címén vagy jelen tájékoztatóban rögzíte más elérhetőségein. a
Az említe elérhetőségeken túl a Felhasználó az illetékes bíróság elő is érvényesíthe jogait.
Amennyiben az adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés irán kérelmét nem teljesí , a kérelem
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés irán kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás irán kérelem elutasítása esetén az
adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemze Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.
A Felhasználó ltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
-

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
köteleze ség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik; valamint
a törvényben meghatározo egyéb esetben.

-

Az Adatkezelő a ltakozást a kérelem benyújtásától számíto legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgálja, annak megalapozo sága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fen
határidőt elmulasztja, a Felhasználó bírósághoz fordulhat.
Amennyiben a Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos ltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült
megnyugtató módon rendeznie a Szervezővel, illetve a Megbízo val, vagy egyébként a Felhasználó bármikor
úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következe be, vagy annak
közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemze Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.) jogosult bejelentést tenni.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a
Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok
törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezethet.
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a
felve , tárolt, illetve kezelt adatok véde ek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését,
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan
harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy
eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa
nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve
semmisüljenek meg. A fen köteleze ségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő
munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró ada eldolgozók részére is előírja.
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék,
amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
postai címre vagy a HunInfo@pernod-ricard.com címre küldö email formájában.
Az elektronikus úton küldö reklámokkal kapcsolatban a Nemze Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a
részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.
Az Adatkezelő által alkalmazo adatkezelési szabályzat a h p://emeldpoharad.hu/doc/legal.pdf címen érhető
el. Amennyiben az adatkezelés kapcsán jogait kívánja gyakorolni, ahhoz az Adatkezelő az által alkalmazo
adatkezelési szabályzat mellékleteként elérhetővé te nyilatkozatokon is lehetőséget biztosít.
X. Szabályzat módosítása
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A Szervező és a Megbízo fenntartják a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatot vagy magát a játékot bármikor,
előzetes értesítés, indokolás, kártérítés, jóvátétel vagy bármely más kompenzáció nélkül egyoldalúan

A jelen játékszabályzat módosításait, a Szervező a Beefeater Gin promóciós weboldalán teszi közzé. A játékosok
felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő
közvetlen vagy közvete kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.
XIII. Cookie használatával kapcsolatos tájékoztatás
A Játék során felhasznált oldalak az alábbi cookie (sü ) alapú, nem marke ng célú adatkezelést végzik jogos
érdek alapján:
cookie
neve

cookie pusa

_gtag

Google Tag

értékeli a felhasználó látogatásának célját, jelentéseket készít a
weboldalon végze tevékenység a látogatói számára és az
ügyfélélmény fejlesztése érdekében

_utma

G o o g l e
Analy cs

felhasználók és egyes munkamenetek megkülönböztetése

_utmb

G o o g l e
Analy cs

munkamenetek és látogatások megkülönböztetése

_utmc

G o o g l e
Analy cs

új látogatók meghatározása

_utmz

G o o g l e
Analy cs

értékeli a felhasználó látogatásának célját, jelentéseket készít a
weboldalon végze tevékenység a látogatói számára és az
ügyfélélmény fejlesztése érdekében

Facebook

konverziómérésre, konverziós pontok létrehozására, egyedi közönségek
de niálására használjuk (pl. oldallátogatók)

pixel

cookie
célja

XIV. Egyéb rendelkezések
A Szervező kijelen , hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.
törvény hatálya alá.
A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.
A jelen Szabályzatból fakadó vitás kérdések eldöntésére a Budapes II. és III. Kerüle Bíróság, illetve –
perértéktől függően – a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
A jelen szabályzatban nem rendeze kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyeze
utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.
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Budapest, 2022. 04. 11.
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megváltoztassák, felfüggesszék, illetve, hogy a Nyereményjátékot megszüntessék. Erről a döntésről a
Szervező és a Megbízo a Nyereményjáték oldalán tájékoztatják a Felhasználókat.

