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Audi Hungaria Győr – „40 éves Quattro edition – 

TT RS kiállítása a Dunakapu téren” 

Nyereményjáték szabályzat  

Részvételi- és adatkezelési szabályzat  

Az AUDI HUNGARIA Zrt. Vállalati kommunikáció és kormánykapcsolatok (G/GP) területe (9027 

Győr, Audi Hungária út 1., Cg.: 08-09-003188; a továbbiakban: „Szervező”) által üzemeltetett 

Audi Hungaria Győr Facebook és audihungariagyor Instagram oldalán (a továbbiakban: 

„Weboldal”) meghirdetett, poszt/komment/megjelölés alapú 2021.09.24 00:00 – 2020.10.05 

00:00 óra között a Szervező által lebonyolításra kerülő Nyereményjáték üzenőfali 

nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) részvételi feltételeit tartalmazza. 

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele:  

A játékban részt vehet minden bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, 16. 

életévét betöltött, nem cselekvőképtelen, természetes személy, aki az Audi Hungaria Facebook 

oldalára kihelyezett poszt, komment illetve megjelölés-alapú nyereményjátékra 

megjelölésben/kommentben reagál.  

A Játékban való részvételből ki vannak zárva az Audi Hungaria Vállalati kommunikáció 

területének, a Szervezőnek, valamint a Játék szervezésében közreműködő egyéb cégeknek a 

játék szervezésében közvetlenül résztvevő dolgozói és ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 

1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.  

A játék mechanizmusa:  

A játék időtartama alatt egy felhasználó egyszeri helyes Audi Hungaria Győr illetve 

audihungariagyor megjelölése tekinthető érvényesnek. 

2021.09.24. napján egy posztot jelentet meg a lebonyolító az Audi Hungaria Győr Facebook és 

audihungariagyor Instagram oldalán. 1 db Audi ajándékcsomagot sorsolunk ki a helyesen 

kommentelők/megjelölők között. Az számít érvényes megjelölésnek, aki helyesen jelöli meg az 

Audi Hungaria Győr Facebook oldalát / audihungariagyor Instagram oldalát. A kiíró a 

nyeremények vonatkoztatásában 1 fordulót határoz meg.  

Sorsolás időpontja: 

2021.10.05 14:00 óra. 

A sorsolások Szervező által, gépi sorsolás útján, a véletlenszerűség elvének megfelelően 

kerülnek lebonyolításra fent megadott időpontban. A sorsolások nem nyilvánosak. A 

nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak.  

A sorsolás helyszíne: AUDI HUNGARIA Zrt. Győr, 9027 Audi Hungária út 1.  

Nyertesek értesítése:  

A nyertes nevét az Audi Hungaria Facebook oldalán Instagram oldalán közzéteszi legkésőbb a 

sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül. 
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A Szervező a nyeremény tekintetében nyereményenként 2 fő tartaléknyertest sorsol. A 

tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a 

nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen 

szabályzatban leírt bármely feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül 

A Szervező a nyertes Játékban használt profiloldalán keresztül értesíti a nyertest a nyerésről és 

egyezteti a nyertessel a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertes attól a naptól 

számított 7 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt meg vele 

kapcsolatba lépni, a nyeremény átszáll a tartaléknyertesre.  

Nyeremény átvétele:  

A nyeremény(ek) közvetlenül, személyesen átvehető(k) az Audi Hungaria Látogató Központban 

(9027, Győr, Audi Hungária út 1.). Amennyiben a nyeremény személyes átvétele nem 

lehetséges, a Szervező postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével kézbesíti azt a 

Nyertesnek. Amennyiben a kisorsolt nyertes nem tudja igazolni adatainak valódiságát, elveszíti a 

nyereményre való jogosultságát. A Szervező illetve a Megbízott a nyertestől a nyeremény 

átvételéhez a következő adatokat kéri: név, lakcím és telefonszám. A Szervező nem vállal 

felelősséget a hibásan megadott adatokért vagy a kommunikációt egyéb, rajta kívül álló okból 

ellehetetlenítő eseményért.  

Egyéb rendelkezések:  

A játékban kizárólag 16 éven felüli, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, természetes 

személyek vehetnek részt. Egy játékos fordulónként kizárólag egy nyereményt nyerhet, 

fordulónként egy válasza tekinthető érvényesnek.  

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos 

érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt 

jogosult. A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy 

késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervezőnem vállal 

felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék során bekövetkező technikai 

problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért 

nem vállal felelősséget.  

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat 

megszakadása, vagy bármely más, a Szervező fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a 

Játékban való részvétel késedelmet szenved, vagy nem valósul meg. A Szervező fenntartja a 

Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei és a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat 

megváltoztatásának jogát. A 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 visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül 

fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot 

szüneteltesse, vagy törölje.  

Jelen nyereményjátékot a Facebook/Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem 

hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező bármikor 

jogosult a Játékot előzetes értesítés nélkül megszakítani, amit a Weboldalon jelentenek be; a 

megszakítást követően több sorsolásra nem kerül sor és a Szervező saját belátása szerint 

jogosult dönteni a még át nem adott nyereménynek a már kisorsolt nyertes, illetve 

tartaléknyertes részére történő átadásáról (ideértve a nyeremény átadásának megtagadását is). 
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Adatkezelés:  

Kedves Facebook/Instagram-nyereményjátékban résztvevő! 

A nyereményjátékban való részvétel és a nyertes kisorsolása céljából, valamint a kisorsolt nyertes 

számára a nyeremény eljuttatása céljából az Audi Hungaria Zrt.  (cím: 9027 Győr, Audi Hungária 

út 1., cégjegyzékszám: 08-10-001840 a továbbiakban: Audi Hungaria, vagy adatkezelő) bizonyos 

személyes adatait kezeli. Az adatkezelés során az Audi Hungaria a jelen tájékoztató 

("Tájékoztató") szerint kezeli az Ön által a nyereményjátékban való részvétel során megadott 

személyes adatokat. 

Az Audi Hungariánál elkötelezettek vagyunk személyes adatainak védelme iránt, kiemelten 

fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Audi 

Hungaria bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és 

szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.  

 

1. Általános Rendelkezések 

Az Audi Hungaria, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 

Adatkezelő neve: Audi Hungaria Zrt. 

Székhelye: 9027 Győr, Audi Hungária út 1. 

Cégjegyzékszáma: 08-10-001840   

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Horváth László András, e-mail: adatvedelem@audi.hu 

 

1.1 Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok  

Fogalmak 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, 

rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 

összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 

különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy 

a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható 

2.1.       Alapelvek 

 Az Audi Hungaria, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért: 
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 a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

 a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és 

azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”); 

 a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak 

legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”); 

 gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek 

legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés 

céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy 

helyesbítse („pontosság”); 

 a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a 

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé 

(„korlátozott tárolhatóság”); 

 a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, 

az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és 

bizalmas jelleg”). 

2.2.   Kapcsolódó jogszabályok 

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), továbbá az információs önrendelkezési 

jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. 

2.3. Az Audi Hungaria adatkezelésével kapcsolatos főbb információk 

2.3.1. A Facebook/Instagram oldalon az érintett általi interakciókkal kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: A Facebook/Instagram oldalon az érintett általi interakciókkal (pl. 

nyilvános hozzászólással) kapcsolatban az Audi Hungaria a személyes adatokat az azokra való 

válaszolás, illetve egyéb interakció céljából kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja: Az Audi Hungaria jogos érdeke a kommunikációs eszközök 

használatával az, hogy ezen tevékenységen keresztül több követőt érjen el és szélesebb körben 

formálja a közvéleményt az Audi Hungariáról, mint vállalatról. 

A kezelt személyes adatok köre: Az Audi Hungaria a következő személyes adatokat gyűjti az 

érintettekről, illetve fér hozzá az oldal adminisztrátoraként: követő neve, profilképe, 

hozzászólás (amennyiben nyilvános), chatbeszélgetés tartalma, amelyet az érdeklődő 

kezdeményez. 

Az oldalt követők Facebook/Instagram profilja az Audi Hungaria által nem kerül megtekintésre. 

A Facebookon beérkező adatokat nem mentjük le, saját szervereinken nem tároljuk, nem 

továbbítjuk. 

Az adatkezelés időtartama: A chatbeszélgetések legkésőbb az üzenet beérkezését követő 90 

napon belül törlésre kerülnek. A követő neve, profilképe és a hozzászólás (amennyiben 
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nyilvános) a Facebook/Instagram adatkezelési irányelveinek megfelelő ideig kerülnek 

megőrzésre.  

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A nyilvános adatokat minden oldalkövető 

láthatja, a zárt, üzenetben látható információkhoz csak azon Audi Hungaria szakterületi (G/GP) 

munkatársak adminisztrátorként férhetnek hozzá, valamint a Reprise Digital Hungary Kft. két 

munkatársa szerkesztőként kezelik az oldalt. Az adatokat kezelő munkatársak úgy lettek 

kiválasztva, hogy alkalmasak és megbízhatóak erre a pozícióra és munkakörének része.  

 

Az adatkezelés során az Audi Hungaria által nem kerül sor automatizált döntéshozatalra, 

ideértve a profilalkotást is. 

Nyereményjátékok szervezése esetén az adatkezelési szabályzatot minden alkalommal közzé 

tesszük. 

3. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek 

Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungaria által kezelt személyes adatai tekintetében 

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen; 

b) a személyes adatok helyesbítését kérje; 

c) a személyes adatok törlését kérje; 

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje; 

e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen; 

f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, 

amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog); 

g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy 

hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

Önnek jogában áll megtudni, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, és jogosult 

hozzáférést kérni a személyes adataihoz (hozzáféréshez való jog). Szintén jogában áll az 

esetleges hibák, illetve a pontatlan adatok helyesbítését kérni (helyesbítéshez való jog). 

Meghatározott esetekben jogosult a személyes adatok törlését kérni, valamint meghatározott 

esetekben kérheti az adatai kezelésének korlátozását (törléshez és adatkezelés korlátozásához 

való jog). Amennyiben adatait jogos érdek alapján kezeljük, akkor tiltakozhat az adatkezelés 

ellen (tiltakozáshoz való jog). Jogosult arra is, hogy személyes adatait széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy 

bennünket erre kérjen, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak 

(adathordozhatósághoz való jog). Amennyiben a személyes adatok kezelésére az Ön 

hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de ez nem érinti a 

korábbi adatkezelés jogszerűségét. 

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a lent megjelölt elérhetőségekre vagy 

közvetlenül az Audi Hungaria adatvédelmi tisztviselőjének küldheti el. Az Audi Hungaria 

indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül 

nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az Audi Hungaria 

nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 

napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Az Audi Hungaria minden 

olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, 

akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy 

aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az Audi Hungaria tájékoztatást ad a címzettekről.  
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Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal 

élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH; székhely: 1055 

Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 1 391 

1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) vagy 

bírósághoz fordulhat. Utóbbi esetben a per elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A 

pert – választása szerint – vagy a Győri Törvényszéken (amely az Audi Hungaria székhelye alapján 

illetékes) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A 

törvényszékek listájához kattintson ide.  

Kapcsolat: 

Audi Hungaria Zrt. 

E-mail: pr@audi.hu 

E-mail másolat: adatvedelem@audi.hu 

Telefon: +36-96-66-8888 

 

Jó játékot kíván az AUDI HUNGARIA Zrt.! 

Győr, 2021.09.24 

AUDI HUNGARIA Zrt. (Szervező)  

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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