SZABÁLYZAT
a Jászai Mari Színház, Népház által Megrendezésre kerülő Jászai Puzzle Szelfi Játékhoz
[továbbiakban „Játékszabályzat”]
amely készült a Jászai Mari Színház, Népház által megrendezésre kerülő JÁSZAI PUZZLE
SZELFI JÁTÉK lebonyolításához (a továbbiakban „Játék”)
A Játék Szervezője: Jászai Mari Színház, Népház 2800 Tatabánya, Népház u.5. [továbbiakban
„Szervező”, vagy „Színház”, vagy „Adatkezelő”]
A Játék időtartama: 2017. július 01-2017. szeptember 1. napjáig terjedően szól és hatályos.

1. A JÁTÉK LEÍRÁSA
Színház az alábbi helyeken, partnereinél JÁSZAI MARI SZÍNHÁZ PUZZLE PONTokat
(röviden Puzzle Pontokat) alakít ki, ahová „Jászai Mari Színház Puzzle Pont” feliratú puzzle
matricáit vagy installációit (továbbiakban „puzzle”) kihelyezi.
Művelődés Ház, Tata 2890 Tata, Váralja u. 4.
Kajakház – Ökoturisztikai Központ 2890 Tata, Tópart sétány 2.
Angolpark Nyárilak 2890 Tata, Angolpark
Fényes Tanösvény 2890 Tata, Fényes fasor
Fényes Fürdő 2890 Tata, Fényes fasor
Városmarketing Iroda 2890 Tata,Bercsényi u.1.
WF Szabadidő Park 2900 Komárom-Szőny, Puskaporosi út 1.
TAC 2890 Tata, Május 1 út
Pikant Étterem
2890 Tata, építők parkja 1.
STOP Cukrászda
2800 Tatabánya, Jázmin utca 7.
Florette Virágbolt
2800 Tatabánya., Sárberki ltp. 603.
Puskin Művelődési Ház
2800 Tatabánya, Kossuth Lajos utca 4.
Pomodoro Étterem & Pizzéria
2800 Tatabánya, Győri út 27.
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.
Megyeháza 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Városháza
2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Tatabányai Gyémánt Fürdő 2 db
2800 Tatabánya, Cseri utca 33.
A Vértes Agórája
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
Kecskédi Művelődési Ház 2852 Kecskéd, Fő utca 1.
Marianna Virág – Ajándék és Lottózó
2836 Baj, Petőfi Sándor utca 2.
Turul Café & Étterem 2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Gottwald Kávéház 2890 Tata, Kossuth tér 19.
Hotel Gottwald
2890 Tata, Fekete u. 1.
Haluci Bisztró 2890 Tata, Tópart Sétány 15.

Monoszkóp Kultúrbisztró és Művészeti Galéria

2890 Tata, Ady Endre u. 61.

Játékos a puzzle előtt egyéni vagy csoportos szelfit készít, úgy, hogy azon a puzzle
egyértelműen beazonosítható legyen. Ezt követően a szelfit saját facebook és/vagy instagram
oldalán megosztja - a szelfi készítésének helyét megjelölve - a következő szöveggel:
-

„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatán, a Művelődési Háznál”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatán, a Kajakháznál”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatán, az Angolparkban a Nyárilaknál”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatán, a Fényes Tanösvénynél”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatán, a Fényes Fürdőnél”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatán, a Városmarketing Irodánál”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Komáromban, a WF Szabadidő Parknál”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatán, a TAC pályánál”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatán, a Pikant Étteremnél”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatabányán, a Stop Cukrászdánál”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatabányán, a Florette Virágboltnál”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatabányán, a Puskin Művelődési Háznál”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatabányán, a Pomodoro Étterem &
Pizzériánál”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatalnál”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatabányán, a Megyeházánál”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatabányán, a Városházánál”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatabányán, a Gyémánt Fürdőnél”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatabányán, A Vértes Agorájánál”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Kecskéden, a Művelődési Háznál”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Bajon, a Marianna Virág – Ajándék és
Lottózónál”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatabányán, a Turul Café & Étteremnél”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatán, a Gottwald Kávéháznál”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatán, a Hotel Gottwaldnál”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatán, a Haluci Bisztrónál”
„A Jászai Mari Színház Puzzle Pontjánál Tatán, a Monoszkóp Kultúrbisztró és
Művészeti Galériánál”

Játékos megosztása a Színház számára csak akkor lesz látható, ha azt „nyilvános”-ra állítja.
Játékos a játékban való sorsoláson úgy vehet részt, hogy a szelfi megosztásának linkjét elküldi
a Színház jaszaiszinhaz2017@gmail.com e-mail címére. Tekintettel arra, hogy színház a
játékban 2 darab Jászai (premier) bérletet, 2 db Latinovits (ifjúsági) bérletet és 2 db
Dömdödöm (családi) bérletet sorsol ki, az elküldött e-mailben Játékos feltünteti, hogy melyik
bérlet sorsolásán szeretne részt venni, azaz az elküldött e-mailben a „Jászai bérlet” vagy a

„Latinovits bérlet” vagy a „Dömdödöm bérlet” szót szerepelteti. A sorsolásra kerülő bérletek
tartalmáról, a bérletben szereplő előadásokról a jaszaiszinhaz.hu/jegyek.php weboldalon
található bővebb információ.
Játékos egy szelfivel (és egy megosztással) egy bérlettípus sorsolásán vehet részt. A szelfik
készítése, megosztása és a megosztás linkjének e-mailben történő elküldése Színház részére
2017. július 01. és 2017. szeptember 01. között történik. Színház a beérkezett, a
Játékszabályzatban leírtaknak megfelelő e-mailekből 2017. szeptember 5-én tart sorsolást,
úgy, hogy összesen 3 nyertes között összesen 2 darab Jászai (premier) bérletet, 2 db
Latinovits (ifjúsági) bérletet és 2 db Dömdödöm (családi) bérletet sorsol ki. Színház 2017.
július 01. és 2017. szeptember 01. között a beérkezett szelfik számától függően folyamatosan,
majd ezt követően a játék zárásaként a számára e-mailben megküldött linkeken található
szelfiket, amennyiben azok megfelelnek a játékszabályzatban foglaltaknak, megosztja saját
facebook és instagram oldalán, valamint a jaszaiszinhaz.hu weboldalon.
A Játékot nem a facebook és nem az instagram szervezi.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
A játékban kizárólag – a jelen Játékszabályzat által nem kizárt személyek körébe eső – azon
természetes személyek [a továbbiakban: „Játékos”, vagy „Résztvevő”] vehetnek részt, akik:
- a játék időtartama alatt, 2017. július 01. és 2017. szeptember 01. között, a Színház
által előzetesen meghatározott Partnereknél kialakított Puzzle Pontokon egyéni vagy
csoportos szelfit készítenek,
- azt az 1. pontban részletezett megjelöléssel ellátva saját facebook és/vagy instagram
oldalán megosztja,
és
- a megosztást „nyilvános”-ra állítja és 2017. szeptember 01-ig nem törli,
valamint
- a megosztás linkjét a jaszaiszinhaz2017@gmail.com e-mail címre elküldi és az emailben a „Jászai bérlet”, a „Latinovits bérlet” vagy a „Dömdödöm bérlet” szót
szerepelteti.
A jelen pontban meghatározott valamennyi feltétel együttes teljesülése esetén érvényes csak a
Játékos részvétele a játékban.
A nevezés menete:
Egy Játékos egy Jászai Mari Színház Puzzle Pontról egy szelfivel vehet részt a sorsoláson,
továbbá csoportos szelfi esetén egy szelfivel csak egy, a szelfin szereplő Játékos nevezhet.
Amennyiben egy játékos több Jászai Mari Színház Puzzle Ponton is készít szelfit, ezeket
külön külön saját facebook és/vagy instagram felületén az 1. pontban részletezett
megjelöléssel megosztja, és az egyes megosztások linkjeit egyenként küldi el e-mailben a
jaszaiszinhaz2017@gmail.com címre, valamennyi elküldött e-mail a játékba történő külön

nevezésnek számít. A játékban való részvétel feltételeit az elküldött e-mailek száma nem
befolyásolja.
A
játékban
való
részvétel
(nevezés),
azaz
a
megosztás
linkjének
a
jaszaiszinhaz2017@gmail.com e-mail címre történő, 1. pontban részletezett megküldése a
Résztvevő részéről kifejezetten a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti minden
további nyilatkozattételi kötelezettség nélkül. A játékszabályzat a jaszaiszinhaz.hu/hirek.php
menüben található.
Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékban való részvételére, a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen
Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével vagy
gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetében a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, illetve a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez
való hozzájárulásra kizárólag törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
A Játékban nem vehet részt 16 évnél fiatalabb kiskorú személy sem csak törvényes
képviselőjének hozzájárulásával.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.
A Szervező fenntartja magnak a jogot arra, hogy abban az esetben, ha a jelen pont szerinti, a
törvényes képviselő szülők aláírásával ellátott nyilatkozat nem kerül a Színház részére
megküldésre erre vonatkozó, egyébként nem kötelező felhívásra sem, úgy a Játékost a
Szervező egyoldalúan jogosut a Játékost a játékból kizárni minden további értesítés nélkül
azzal, hogy a Színház a képeket a megadott felületekről törli, azt nem osztja tovább.
A törvényes képviselők nyilatkozatának beszerzése csoportos szelfik esetén és megfelelően
szükséges az adott érintett vonatkozásában.
A hozzájáruló nyilatkozatot a törvényes képviselők mindegyikének aláírásával kell a
Szervező részére visszaküldeni, amely Nyilatkozat a jelen Játékszabályzat 1. számú
mellékletét képezi.
16 évesnél fiatalabb, és hozzájáruló Nyilatkozattal nem rendelkező személy esetén a Szervező
ezt a személyt jogosult a játékból kizárni azzal, hogy a kizárás megtörténtéről a Szervező
külön értesítő küldésére nem köteles.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Játék lebonyolításához szükséges harmadik személy
partnerek, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és
mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1)
bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A játékban nem vehetnek részt a Szervező, annak bármely jogviszonyban lévő harmadik
személy partnerei, munkavállalói, ezek hozzátartozói, a Szervezővel a játék tárgyát érintően

kapcsolatban lévő szerződéses partnerei, ezek hozzátartozói, azzal, hogy a hozzátartozó
fogalmán a Ptk. 8:1. § (1)1. pont szerinti közeli hozzátartozót kell érteni.
Nem vehetnek részt továbbá a játékban az annak lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen
közreműködők és azok közeli hozzátartozói sem.
A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a
Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési
esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen személyeknek minősülnek
továbbá azok is, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy
hamisított adatot, nem valódi fényképfelvételt használnak fel a játékban abból a célból, hogy
tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott,
tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden
olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak
okoztak.
A Szervezők ugyanakkor kizárják azon Résztvevőket is, akik a Szervezőt, vagy annak
bármely partnerét bármely módon nem megfelelő színben tűntetnek fel.

3. A JÁTÉK EREDMÉNYE, A NYERTES(EK)
A Játék nyertesének megállapítása, és közzététele
Színház a 2017. szeptember 01-ig, a Játékszabályzat szerint e-mailben elküldött nevezéseket
listázza, a „Jászai bérlet”, a „Latinovits bérlet” és a „Dömdödöm bérlet” megjelölés szerint
csoportosítja, ezek közül 2017. szeptember 05-én mindhárom csoportban 1-1 fő részére 2
darab bérletet sorsol ki. A sorsolást 3 fős sorsolási bizottság végzi úgy, hogy a beérkezett és a
játékszabályzatnak megfelelő nevezéseket tartalmazó e-mail címeket egyenként borítékba,
majd a borítékokat sorsoló urnába helyezi és ezek közül bérletenként 1 borítékot a bizottság 1
tagja kihúz. Amennyiben a nyertes a játékszabályzat szerint kizárható a játékból, a bizottság a
fent részletezett módon megismétli a sorsolást. A sorsolásról jegyzőkönyv készül. Színház a
nyerteseket a nevezés során megadott e-mail címen értesíti. A játék nyerteseinek kihirdetése a
sorsolást követő 1 héten belül történik. A játék nyertese 2017. szeptember 30-ig e-mailben
vagy telefonon (mobil: 06 20 400 4643) jelzi Színháznak, hogyan veszi át a nyereményt.
A Szervező rögzíti, hogy abban az esetben, ha az általa nyertesnek megállapított személy az
általa megadott elérhetőségeken nem elérhető, avagy a megadott adatai nem egyezőek a
Szervező által nyilvántartott adatokkal, vagy a nyertes azonosítása bármely okból e
lehetséges, úgy a Szervező jogosult saját hatáskörben más nyertest megnevezni a korábbi
nyertes értesítése nélkül.
4. A SZERVEZŐ JOGAI

A Szervező fenntartja az érvénytelenné nyilvánítás jogát mindazon Játékosok és játékban
részt vevő eszközök vonatkozásában, amely nem felel meg a Szervező jelen Szabályzatába
foglaltaknak.
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen játékot vagy
visszaélést tapasztal, különösen a Játék során készített képeken nem a játék céljának
megfelelő vagy a Színház arculatával összeegyeztethetetlen, vagy a Színházzal a Jászai
Puzzle Szelfi Játékra nem szerződött Partner, annak bármilyen termékét, szolgáltatását
reklámozó kép kerül rögzítésre és beküldésre, az bármely módon hátrányos a Szervezőre,
vagy az általa megjelölt bármely harmadik személyre, úgy az adott résztvevőt szabad
döntésével a játékból kizárhatja.
Szervező a Jászai Mari Színház Puzzle Pontokon készült képek tartalmával, azok a szervező
internetes felületein kívül történt megosztásával, illetve ezek következményeivel kapcsolatban
minden nemű felelősséget kizár továbbá nem vizsgálja azt, hogy azon személy, aki maga a
képet a Játékon való részvétel miatt a Szervező részére megküldte, a képen lévő harmadik
személyektől a kép megküldésére vonatkozóan jogosultsággal rendelkezik, annak fennálltát a
Színház a kép részére történő megküldésével vélelmezi.
A Játékszabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a
szabályokat sértő Résztvevőt előzetes értesítés nélkül kizárja a játékból. Kizárásra kerülnek
azok a személyek, akik meg nem engedett segédeszközt használnak (pl. hacker programot,
vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy
bármi módon megzavarják a Szervező által üzemeltetett informatikai rendszer működését,
hamis, vagy hamisított képet használnak fel a játékhoz. Szintén kizárható a játékból az, aki
harmadik személy nevében regisztrál, küld be pályázatot (annak tudtával vagy tudta nélkül).
Különösen kizárhatja Szervező azt a Pályázót, aki valótlan adatok közlésével bármilyen
módon félrevezeti a többi Résztvevőt a játékkal kapcsolatban.
Tilos igénybe venni a játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat,
és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. E szabály megszegése szintén a
Résztvevő kizárást vonhatja maga után.
A Szervező egyoldalú, a honlapján közzétett nyilatkozatával jogosult a játékot bármikor
szüneteltetni, felfüggeszteni, a Játékszabályzatba foglalt feltételeket egyoldalúan
megváltoztatni, vagy törölni azzal, hogy ezen esetekben a Szervező egyoldalúan jogosult a
követendő eljárás közlésére is.
A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek
a játékban való részvételből vagy az elektronikus kapcsolat (internet-kapcsolat, levelező
rendszerek) elérhetetlenné válásából erednek. A Szervező nem vonható felelősségre technikai
zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. A Szervező
kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a jelen szabályzatban rögzített, lényeges
kötelezettségei megszegésének következtében általa szándékosan okozott károkért felel.
A Szervező nem vonható felelősségre a Résztvevők által valótlan adatok megadásával
összefüggésbe hozható, valamint a Résztvevők magatartása, a Résztvevő által a

jaszaiszinhaz2017@gmail.com címre elküldött
megszegésével összefüggő események miatt.

e-maillel

elfogadott

szabályzatok

Szervező kizárja a közzétételből adódó következmények miatti felelősségét az egyes nyertes
Résztvevők hozzájárulásán alapuló, nevük, lakhelyük (település), elnyert nyereményük és – a
nagyobb nyeremények esetében – az átadásról készült fényképükkel kapcsolatban.

5. TOVÁBBI FELTÉTELEK
A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak. A nyertest a
nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán
keletkező adóterheket a Szervező megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóságok felé.
A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások
a nyertest terhelik (pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége).
A nyeremény átvételével kapcsolatos telefonos adategyeztetés során előforduló téves
adatszolgáltatásért/hiányosságért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, és erről
levelezést nem köteles folytatni.
Szervező a játék lezárulta után öt napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos
reklamációt, igényt nem fogad el.
A játék a jaszaiszinhaz.hu weboldalon, a Színház hivatalos facebook és instagram oldalain
kerül népszerűsítésre. További információk az alábbi elektronikus címen kérhetőek:
marketing@jaszaiszinhaz.hu

6. ADATKEZELÉS
Az Adatkezelő a jelen szabályzatban rögzíti, hogy megfelelve az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [Infotv.] 6.§ (1)
bekezdésében foglaltaknak személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának
beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges,
és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll.
E körben a Szervező, mint Adatkezelő rögzíti, hogy a játékban Résztvevő(k) adatai kizárólag
abból a célból kerülnek rögzítésre, hogy a játék nyereménye a jogosult részére átadható
legyen.
A Szervező rögzíti, hogy az adatkezelés során a Játékos által a Szervező részére az Infotv-ben
megjelölt adatokon túl ekként őrzi meg a küldő elektronikus elérhetőségét, egyéb közölt
adatait azzal, hogy a játékban Résztvevő egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező képmását
is bármely formában tartalmazó fényképet, elektronikus adatot megfelelően őrizze és a Játék
során a játékszabályzat szerinti módokon felhasználja.

Az Adatkezeléshez a Játékos a játékban való részvétellel egyidejűleg hozzájárul.
Az Adatkezelőnek a jaszaiszinhaz2017@gmail.com címre a játékban való részvételi
szándékkal üzenetet küldő és ott e-mail címüket önként megadó Résztvevők az üzenet
önkéntes elküldésével egyben járulnak hozzá az e-mail címük, illetve esetlegesen az
üzenetükben általuk feltüntetett egyéb adataik (pl. név), valamint a küldött képmásukat is
tartalmazó adatok kezeléséhez.
A nyertes Résztvevők a nyeremény átvételének e-mail útján történő egyeztetése során
esetlegesen megadott bármely további adatuk kezeléséhez is hozzájárulnak.
Az adatkezelés célja
A Résztvevők által önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a
Résztvevő részére az Adatkezelő által a jaszaiszinhaz.hu honlapon, továbbá a Színház
hivatalos facebook és instagram oldalán meghirdetett Jászai Puzzle Szefli Játék című
nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolásának, nyerés esetén a
nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a nyeremények átadásának lehetővé tétele.
Adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az érintettek adatait a Játék teljes időtartama alatt kezeli, a Játék megszűnését
követően törli.
Résztvevő bármikor kérheti az adatkezelés megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak
megszűntetését, az adatok bizonyos, vagy minden célt illetően történő felhasználásának
megszűntetését illetve az adatok zárolását, törlését.
Adatok törlése:
Az adatkezelés minden értelemben megszűnik és az adatok törlésre kerülnek Résztvevő ezen
irányú kérelmének beérkezését követő 5 (öt) munkanapon belül.
A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél.
Továbbá Adatkezelő törli a személyes adatot, ha
- kezelése jogellenes,
- a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki,
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt,
- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A szervező, mint Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít
adatokat. Üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.
Közzététel
Az Adatkezelő a Játék eredményét, a játék nyertesének(nyerteseinek) névsorát a nyeremények
átadását követő egy hétben belül a jaszaiszinhaz.hu honlapon, továbbá a Színház hivatalos
facebook és instagram oldalán teszi közzé.

A nyeremény átadása
A nyeremények kizárólag személyesen kerülnek átadásra.
A személyesen átadott
nyeremények esetén a Nyertes – nyeremény átvételekor készült – képmásai és hangfelvétele
(fényképek, videofelvétel), valamint nyereményének tárgya, továbbá a Nyertes neve és
lakhelye – csak a település megnevezésével – kerül közzétételre a fenti honlapokon. A nyertes
a közzétételhez a nyereményének átadásakor külön, írásbeli nyilatkozaton is hozzájárul,
amely nyilatkozata utóbb általa visszavonható.
A Résztvevő adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) az Info törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja,
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az Adatkezelőnek a fentiek szerint meghozott döntésével nem ért egyet, illetve
ha az Adatkezelő az itt írt határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a
határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv. 22. §-ban meghatározott módon
bírósághoz fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott
esetekben az adatátvevő az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron
kívül jár el.
A Résztvevő írásban tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, annak célját, jogalapját,
időtartamát, adatfeldolgozó nevét, címét, tevékenységét, adattovábbítás jogalapját, címzettjét
illetően, mely tájékoztatást Adatkezelő 30 napon belül írásban megadja.
Résztvevő kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő haladéktalanul, de
legkésőbb 15 napon belül teljesít.

E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Résztvevő
korábban az Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik. E-mail
esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett Résztvevő kéri, az
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.
Ha az Adatkezelő az érintett Résztvevő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követően, legkésőbb 15 napon belül írásban közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A
helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az
érintettet Résztvevőt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz.
Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az
adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Megfelelő intézkedésekkel védi
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.
Az adatok kezelése csak az itt meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz
szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján,
megfelelő biztonsági intézkedések mellett.
A Jogérvényesítés módja
Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postafiók: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

