JÁTÉKSZABÁLYZAT
A Telekom nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata
A játék megnevezése: „Magenta Vibe nyereményjáték”
1. A nyereményjáték szervezője
A fogyasztói játék (a továbbiakban: "Játék") a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám: 01-10-041928, adószám: 10773381-2-44) mint
"Szervező" által kerül meghirdetésre. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint
adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb
feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Mito Communications Zrt. (székhely: 1053
Budapest, Károlyi utca 9. 4. em.; cégjegyzékszám: 01-10-047585; adószám: 24169781-2-41).),
mint "Lebonyolító" végzi.
2. A játékban való részvétel feltételei

•

•

2.1. A Játékban részt vehet minden, cselekvőképes, devizabelföldi személy, aki magyar lakcímmel
és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2.
pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját, azonosítható Facebook
profillal (a továbbiakban: „Facebook profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban:
"Játékos") lehet, aki a Játék időtartama alatt
4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti a Szervező által előzőleg meghirdetett játékfeladatot.
Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat"),
valamint a Facebook által előírt irányelvekben, valamint a Facebook Felhasználási feltételeiben,
valamint Adatvédelmi szabályzatában meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz,
hogy a Szervező és a Facebook oldalán (továbbiakban: „Rajongói oldal”) megadott profilnevét,
profilképét és a játék során a Facebook messengeren megosztott képeit, videóit felhasználja,
valamint nyertes játékos esetén teljes nevét, profil képét, e-mail címét, születési idejét az adott
Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezelje, továbbá
Játékos a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Játékos által a
Játék során megosztott Facebook messenger bejegyzéseit, illetve adatait a jelen
Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerint felhasználja a hatályos
hazai jogszabályok és az Európai Unió által elfogadott szabályozási eszközök, valamint a Facebook
Felhasználási feltételeinek, valamint Adatvédelmi szabályzatának betartásával.
2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy
lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személyek, és mindezen személyek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott
hozzátartozói.

2.3. A Játékos beleegyezik abba, hogy személyes adatait a jelen szabályzat Adatkezelésre
vonatkozó pontjában leírtak alapján Szervező a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával
kezelje. A fent említett hozzájárulást a Játékos a Nyereményjátékban való részvétel
megkezdésével, a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg adja meg. A Szabályzat a Nyereményjáték
oldalán érhető el: https://magentavibe.hu/jatekszabalyzat.pdf
Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat
rendelkezéseiről. A szabályosan közzétett Szabályzatról való tájékozódás elmulasztásából eredő
következményeket Játékos viseli.
3. A Játék időtartama
A Játék 2019. szeptember 9. 18 óra 00 perc 00 mp-től 2019. szeptember 12. 15 óra 00 perc 00
mp-ig tart.
4. A Játék menete
4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:
A Játék megkezdése és jelentkezés a játékra: a Játékos felveszi a Magenta Vibe chatbotot és
jelentkezik a nyereményért a chatboton keresztül.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat rendelkezéseinek
betartásával történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a
hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
4.2. A Játékosok a 2.1 pont szerint rendelkezésre bocsátott személyes adatai közül a Játékos neve,
valamint születési idő alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a
Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákból adódó következményekért Szervező,
illetve Lebonyolító felelősséget nem vállal. Továbbá Szervező és Lebonyolító nem vállal
felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő
következményekért sem. Szervező a nem valós adatokat szolgáltató résztvevőket az eset
körülményeinek mérlegelését követően kizárhatja a Játékból. Szervező jogosult bármely játékost
a Játékból kizárni, különösen, 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.
4.3. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező
a Játékos által harmadik személyhez köthető profil felhasználásával történő részvétel esetén
felelősséget nem vállal. Ilyen esetben Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli
hozzájárulását. A megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért
kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, elektronikus postafiók, illetve profilhasználat
jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű
felelősségét kizárja.

4.4. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Jelentkezések, amelyek
különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális
tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket
tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot
tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (vi) más, a Szervező által
nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg, (vii) internetes honlapról
vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x)
sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek
személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik, (xi) jogsértőek, (xii) a Szervező szubjektív
megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen tartalmakat azonnal
törli saját megítélése szerint.
4.5. A Szervező, a Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerek a legnagyobb gondossággal
járnak el a nyereményjáték működtetése és a gyűjtött Jelentkezések nyilvántartása terén,
azonban felelősséget nem vállalnak tevékenységi- és érdekkörén kívül eső bármilyen technikai,
adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért,
vagyoni- és nem vagyoni hátrányokért. A Jelentkezés beküldésével a Játékos tudomásul veszi,
hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-,
valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például
(de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati
leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat
fenntartása. A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű
felelősséget és kártérítési kötelezettséget kifejezetten kizár.
4.6. A Jelentkezéseket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező vagy
Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból
nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja a
Lebonyolító egyoldalú döntése alapján. A Játékból - a Szervező vagy Lebonyolító megítélése
alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy
természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal,
vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő
magatartással megnöveljék.
4.7. A Szervező, a Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy
manipuláció, jogosulatlan Jelentkezés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja vagy erre
irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak.
4.8. A jelentkezéseket csak a Magenta Vibe Facebook Messengerén keresztül lehet megtenni.
5. Nyertesek kiválasztásának időpontja és módja
Magenta Vibe:

A nyertes kiválasztása sorsolás alapján történik alapján történik, a Játék lezárulta után 2019.
szeptember 12. 17:00-ig. A Szervező és a Lebonyolítók a kisorsolt 1db nyertest részesítik a
nyereményben az esemény mind a három napjára (2019. szeptember 13., 14., 15.).
6. Nyertes kiválasztása
A Lebonyolítók a játékra jelentkezők közül hirdetnek nyertest az 5. pontban részletezett játék
indulásától egészen 2019. szeptember 12. 17:00-ig. A Szervező és a Lebonyolítók a Magenta
Vibe esetén a World Urban Games 2019 minden napjára egy nyertest hirdetnek a chatbotban
kihirdetett játék résztvevői közül.
A kiválasztás nem nyilvános.
A Szervező a nyereményjáték lezárultáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a
Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki
a Játékszabályban foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy
minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során
bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával,
vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
Amennyiben a nyeremények nyerteseinek bármelyike vagy az előbbi személy jelentkezése nem
felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi követelményeknek és alaki feltételeknek, kizárásra
kerülnek.
7. Nyeremény
Magenta Vibe
Nyeremény megnevezése: Magenta Vibe konténer használat a World Urban Games 2019
eseményen, mely bekészítéssel várja a nyertest és barátait a Telekom helyszíni kitelepülésén.
A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja.
A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető,
tovább egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető.
A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a
következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető
az egyeztetett helyen és időpontban.
8. A nyeremények átvétele
8.1. A nyertes Játékos a nyereményt az alábbiak szerint veheti át:
Magenta Vibe

A Szervező a nyertes Játékost a nyereményről a Magenta Vibe Facebook messengerén keresztül
értesíti 2019. szeptember 12. 18:00-ig.
8.2. A nyeremény készpénzre, vagy más nyereménytárgyra nem váltható át.
8.3. A Lebonyolító kizárja a felelősségét arra az esetre, ha nyereményt a Játékos részére azért
nem lehet átadni mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy
tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felelt meg a jelen Szabályzatban írt
bármely személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt,
Lebonyolítót és a Játékban résztvevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli.
8.4. A Játékosok által megadott e-mail címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás,
stb.), az értesítés kézbesítésének ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a
nyeremény kiküldése során keletkezett károkért a Szervező és Lebonyolító semmilyen
felelősséget nem vállal. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett
nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.
9. Személyi jövedelemadó, költségek
A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a
nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre
esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel
kapcsolatban felmerülő további adót vagy egyéb esetleges járulékot is. Az ezeken felül
esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség
a nyertest terheli. Lebonyolítót nyeremény díjmentes átadásán kívül további kötelezettség nem
terheli.
10. Vegyes rendelkezések
A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és
alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a
felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen
igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával
szemben érvényesítheti.
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb
nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) oszt ki, amennyi
a jelen Játékszabályzat 7. pontjában szerepel.
A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a
Szervező publikálja Játékosok nevét és profilképét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb
promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Valamint kifejezetten
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékos Pályázatában szereplő tartalmat a Szervező publikálhassa
vagy ismertethesse a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat
szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják

továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a Játékosoknak a
fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Nyertesről a nyeremény átvétele során készült
hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és
mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan
betartása mellett.
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő
szervereket ért külső támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot
ért támadás folytán a Játékosok téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos
státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű
felelősséget nem vállal.
Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Facebook rajtuk kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.
A Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének
jogát, valamint jogában áll a Szabályzat előzetes bejelentés nélküli egyoldalú módosítása. A
Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások azok hatálybalépésével egyidejűleg érhetők
el a Nyereményjáték internetes oldalán annak időtartama alatt.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal
kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy
kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek
azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen
ugyanazon természetes személy több név alatt vesz részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési
esélyétezzel a megtévesztő magatartással megnövelje. A jelen pontban meghatározott,
tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet
a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Szervező fenntartja a
jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék
során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program
használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
Az Facebook nem szervezője jelen nyereményjátéknak. A fentiekben ismertetett adatok
szolgáltatása nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik az Facebook
felületének használata által. Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy az Facebook
Platform üzemeltetőjét, az LLC-t (1601 Willow Rd., Menlo Park California 94025, USA) teljes
mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.
11. Információ a játékról
A Játékról információk érhetők el a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül.

12. Adatvédelmi tájékoztató
A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező azaz a Magyar Telekom
Nyrt. minősül adatkezelőnek. A Lebonyolító adatfeldolgozónak minősül. A Nyereményjátékkal
kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen Szabályzat
rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes
adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célokra kezeli.
A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes
adatok köre, az adatkezelés időtartama:
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A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Nyereményjáték
során történő adatkezelés célját megértette. A személyes adatok harmadik országba
továbbítására nem kerül sor.
Adatbiztonság:
A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Játékos személyes adatait 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 Játékos személyes adatainak a védelmét a lehető
legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni,
amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással
arányban van.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
A Játékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A Játékos kérheti a Szervezőtől:
a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását,
valamint.
d) - az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén - az
adathordozhatósághoz való jogának biztosítását.
A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra,
hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy az Játékosra vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a
a) személyes adat kezelése jogellenes;
b) a Játékos ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Játékos
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton
kell megadni, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri. A Szervező a Játékos részére a tájékoztatást,
hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken
terjeszthetik elő a Játékosok: event@telekom.hu, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy
kilétével kapcsolatban, további, a Játékos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges
információk nyújtását kérheti.
A Nyereményjátékban résztvevő személyes adatainak a Játékos kérésére történő törlése esetén,
a Játékos Nyereményjátékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:
Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén a Szervező adatvédelmi tisztségviselőjéhez
lehet fordulni: dr. Puskás Attila, cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; tel.: +36 (1) 4580561; email: DPO@telekom.hu.
Továbbá a Játékos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat
(postai cím: 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, URL: http://naih.hu). Az
elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár
el.
A Játékos a jogainak megsértése esetén a Szervezővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a
Szervező köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt
is megindítható.
A Szervező a Játékos adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Szervező mentesül a felelősség alól,
ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell
megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.

