AVL Zalazone Forma 1 Instagram nyereményjáték játékszabályzata
Játékszabályzat
1. A játék és a szervező
A játék szervezője: AVL-ZalaZONE Próbapálya Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8900
Zalaegerszeg, ZalaZONE tér 1.; cégjegyzékszám: 20-09-076755; adószám: 27102947-2-20; a
továbbiakban: Szervező)
A játék lebonyolítója: Reverb Productions Kft. (székhely: 1015 Budapest, Derék utca 2.;
cégjegyzékszám: 01-09-709287; adószám: 12905517-2-41; a továbbiakban: Lebonyolító)
2. Kik vehetnek részt a játékban?
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet -felhasználó, cselekvőképes természetes
személy, aki Magyarországon tartózkodási - vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban:
Játékos), és rendelkezik, magánfelhasználású (nem professzionális) Instagram fiókkal, amelyre
az oldal direkt üzenetet tud küldeni.
A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős cégek, személyek és megbízottjaik
(továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.
§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a
Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi
szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban
kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automa tikusan kizárásra
kerül.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Szervező Instagram oldalán
(https://www.instagram.com/avlzalazone/), a 2021. június 30. napján publikált posztra
kommentben válaszol. A posztban megjelenő kérdésre 2021. június 30. 17:00 órától 2021. július
13. 23:59-ig lehet érvényesen választ adni. A Nyeremény a kérdésre helyesen válaszoló
személyek, Játékosok között kerül kisorsolásra egy, a véletlenszerűség elve alapján működő
számítógépes programmal a (www.random.org) a játék befejezését követően: 2021. július 14.
napján 14:00 órakor.
Egy játékos kizárólag 1db kommenttel vehet részt a játékban, azok a játékosok , akik több
kommentet hagynak az adott poszt alatt a játékból kizárásra kerülnek.
A Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerülnek a durva, obszcén, másokat sértő
kommenteket írók, melynek elbírálási jogát a Szervező fenntartja magának.

3. A játék időtartama, menete
A Játék időtartama: 2021. június 30. 17:00-tól 2021. július 13. 23:59-ig
Sorsolás: 2021. július 14, kedd, 14 óra
Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 12 órán belül.
Nyertesek száma: 1 fő
Nyeremény: 2 db Forma1 Magyar Nagydíj belépőjegy 2021.08.01-ei napra
4. Nyeremények, nyertes
A Játék során a nyertes részére a 3. pont szerint meghirdetett nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremény
készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertest számítógépes sorsolás segítségével, a véletlenszerűség
elve alapján sorosoljuk A nyertes(ek) neveit a Szervező Instagram oldalán tesszük közzé legkésőbb a
sorsolásra megjelölt időpontot követő 12 órán belül.
Pótnyertest a Szervező nem sorsol, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játékban sorsoljuk ki.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
•
•
•
•
•
•
•

ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét,
ha az értesítésre 5 napon belül nem válaszol,
ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot,
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel
jogosulatlan előnyre tett szert,
feltételezhető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni
próbálja,
jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti,
adózáshoz szükséges adatait nem adja meg.

5. Nyertes értesítése
A nyertesekkel Instagram üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény
átvételének részleteit.
Amennyiben a nyertesekkel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertesek nem jogosultak a
nyereményre.
Amennyiben a nyertes nem az értesítésnek megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet
vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezé sére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat
a nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Instagram üzenetben egyeztetjük.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek
nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem
vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
Nyertes Játékosok a Nyeremény átvételét megelőzően kötelesek igazolni, hogy 18. életévüket
betöltötték.

7. Játékos kizárása
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen
vesznek részt a nyereményjátékban. Nyereményjáték szellemével ellentétesnek minősül többek
között a feltételezhetően azzal a céllal való részvétel, hogy a Játékosok nyerési esélyeiket
megtévesztő magatartással megnöveljék, s ezzel megfosztják a nyerési esélyeiktől a
tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost
a Játékból.

8. Felelősség kizárás
8.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részleges en korlátozott vagy cselekvőképtelen
személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából,
valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható
elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő,
a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok
helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll
módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi
következmény minden esetben a Játékost terheli.
8.2. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a
magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget
bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel és a Játékkal
összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból
eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal
felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal
technikai okokból időszakosan nem érhető el.
8.3. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis
major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon
következtek be, ideértve azt az esetet is, a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható
okból meghiúsul, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

8.4. A Játékos a Facebook/Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy
tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com/ instagram.com weboldalt és a Facebook / Instagram
applikációt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány - és társvállalkozásai)
szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt
érvényesítsen. A Szervező kijelenti, hogy a Játék kizárólagos szervezője, így a Facebook
és/vagy Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, lebonyolításában nem támogatja azt,
továbbá kijelenti, hogy a Facebook személyes adatokat nem kezel.
8.5. A Szervező, illetve annak vezetői 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
forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Szervező nem oszt szét a jelen Játéksza bályzatban
felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem
értve a „vis maior” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 3. pontjában szerepel. A
Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden az nmhh.hu/para oldalt, illetve az
azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás es etére. Tehát amennyiben
a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos ok téves üzeneteket kapnak nyereményét, a
Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a
Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

9. Vegyes rendelkezések
9.1 A nyereményjátékról információk és jelen részletes játékszabályzat megtalálható a z AVL
Zalazone weboldalán (link)
9.2. Azáltal, hogy a Játékos a játék lebonyolítása során megadja személyes adatait a Játékos
feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a megadott adatait a Szervező jelen játék lebonyolítása
során a jelen tájékoztatóban leírtak szerint felhasználja.
9.3. A játékosok a játékra történő jelentkezéssel a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt
valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.
9.4. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a Játé k
időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
9.5. Ezt a nyereményjátékot a Facebook/az Instagram semmilyen formában nem támogatja,
azzal összefüggésbe nem hozható. / This promotion is in no way sponsored, endorsed or
administered by or associated with Facebook/Instagram.
Adatkezelés és adatvédelem
Az adatkezelés jogalapja
Az érintett Játékos a jelen szabályzat elfogadásával önkéntes hozzájárulását adja az adatai
kezeléséhez.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseinek betartásával végezhető. A Játékban való részvétel
vonatkozásában a személyes adatok megadása feltétele a részvételnek, ezért ilyen esetben az
adatszolgáltatás megtagadása kizárja a Játékban való részvételt. Az érintettet bármikor megilleti
az a jog, hogy bizonyos adatokat nem ad meg. Ez azzal járhat, hogy az érintett bizonyos
szolgáltatásokat nem vehet igénybe (pl.: a Játékban nem vehet részt/Nyeremé nyre nem jogosult).

Kezelt adatok köre
- Instagram profiladatok, nagykorúság ténye (Játékban való részvétel által Szervező
nagykorúként kezeli)
- Nyertes játékosok esetén a kézbesítéshez szükséges adatok (kézbesítési cím, telefonszám).
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy az adatok kizárólag a belső nyilvántartásokból kerülnek törlésre,
az általuk közzétett kommentek a játékot követően is elérhetőek, az Instagramon a Játékos által közzétett
komment(ek)et a Játékos bármikor törölni tudja saját regisztrációján keresztül.

Adatfeldolgozók, adattovábbítás:
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Reverb Productions Kft. (székhely:
mail:office@reverb.hu) – Játék lebonyolítása
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Budapest,

Derék

utca

2.;

e-

Az Adatkezelő az alábbi adatkezelő részére továbbítja a nyertes játékosok adatait a nyeremény
kézbesítése érdekében:
TNT Express Hungary Kft. (székhely: 1185 Budapest II. Logisztikai központ Irodaépület,
BUD
Nemzetközi
Repülőtér
283.
ép.;
adat védelmi
tájékoztató:
https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/privacy-policy.html)
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja a nyereményjáték tekintetében: a nyertesek kisorsolása, nyeremény átadása.
Az adatkezelő a nyereményjáték körében adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatkezelő a Játékos
adatait a jelen tájékoztatóban meghatározottakon kívül harmadik személy részére nem adja ki.
A Játékosok adatait a Szervezőn és Lebonyolítón kívül a nyereményjáték lebonyolításban részt
vevő, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg.
A személyes adatokat a Szervező és Lebonyolító megfelelő technikai és szervezeti
intézkedéseket megtéve, a jogszabályoknak megfelelően , biztonságosan kezeli.

Az adatkezelés időtartama
A nyereményjáték vonatkozásában az adatkezelő az utolsó nyeremény átvételét követő 2 hónapig
kezeli az adatokat, ezt követően az adatokat törli a nyilvántartásából.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Játékosokat, mint az adatkezelés érintettjeit, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel
kapcsolatosan:

Hozzáféréshez való jog
A játékos bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, hogy személyes adataik kezelése
folyamatban van-e, és ha igen, (i) mi az adatkezelés célja, (ii) melyek a kezelt személyes adatok
kategóriái, (iii) melyek azok a címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják.

Helyesbítéshez való jog
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatot az Adatkezelő
helyesbítse.

Törléshez való jog
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Játékosra vona tkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll:
•
•

•
•
•

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezelték;
a Játékos az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonta, és az a datkezelésnek
nincs más jogalapja (a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét);
a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni
kell;

Adatkezelés korlátozásához való jog
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
•

a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időszakra
vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatkezelő részére a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;

•
•
•

az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a
Játékos igényli azok jogi igények előterjesztéséhez, érvényesí téséhez vagy védelméhez;
a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog
A Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos problémával és/vagy kérésével – ideértve azt is, ha az
adatkezeléshez történő hozzájárulását kívánja visszavonna – a Szervezőhöz és Lebonyolítóhoz,
mint Adatkezelőhöz fordulhat a fenti elérhetőségeken.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Játékosnak bármikor jogában áll személyes adatai kezelés ét
indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel
nélkül, ingyenesen visszavonni.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei
Szervezőnek benyújtott kifogás
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szervezőhöz, aki minden
tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Szervező a
hozzá benyújtott panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja, és
álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet ugyan ezen határidőn belül tájékoztatja.
Hatósági panasz
Az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat
(Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Honlap: http://naih.hu)
Bírósági jogérvényesítés
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljárás különös szabályait az
Info tv. 22. §-a tartalmazza. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a
jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevétel ére kötelezi.
Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő
az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat
követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az
adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi
jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és
a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az é rintett
személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Adatbiztonság
Az adatok rögzítése és tárolása során az adatkezelő törekszik a mindenkor elérhető biztonsági
megoldások közül hatékony védelmi megoldásokat alkalmazni.

Visszaélés személyes adatokkal
Amennyiben a Szervező tudomást szerez arról, hogy a felhasználó, a szolgáltatás használata
során más személy személyes adatait jogosulatlanul, vagy jogsértő módon adta meg, akkor a
Szervező megtesz minden szükséges jogi intézkedést az okozott kár megtérítésének
érvényesítése, valamint a jogsértő személy jogi úton történő felelősségre vonásának
kezdeményezése érdekében.
Amennyiben valaki a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenese n
megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő
módon (direkt marketing célokra, stb.) használja, vagy egyébként jogosultatlanul fér hozzá
személyes adatokhoz, illetve más módon a személyes adatokkal visszaél, ú gy a Szervező
megteszi a szükséges jogi intézkedéseket a jogsértő jogi felelősségre vonásának kezdeményezése
iránt.

Hozzájárulás
Játékos a Játékban való részvétellel az alábbi nyilatkozatokat teszem:
Nyilatkozom, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoz tatást teljeskörűen megkaptam, az
abban foglaltakat megismertem és megértettem a Szervező (adatkezelő) tevékenysége
szempontjából lényeges adatkezelési célok ismeretében. Kijelentem, hogy a megadott adataim a
saját személyes adataim. Hozzájárulok, hogy a Szervező a személyes adataimat felvegye,
rögzítse, kezelje.

Szervező fenntartja a jogát a nyereményjáték szabályzatának egyoldalú módosítása, valamint a
nyereményjáték egyoldalú döntése alapján történő felfüggesztésére, valamint megszüntetésére.

Budapest, 2021.06.30.
AVL-ZalaZONE Próbapálya Korlátolt Felelősségű Társaság
(Szervező)

Reverb Productions Kft.
(Lebonyolító)

AVL Zalazone Formula 1 Instagram Prize Game Rules
Game Rules
2. The game and the organizer
Game organizer: AVL-ZalaZONE Próbapálya Korlátolt Felelősségű Társaság (registered office: H-8900
Zalaegerszeg, ZalaZONE tér 1.; company registration number: 20-09-076755; tax number: 27102947-220; hereinafter: Organizer)
Game operator: Reverb Productions Kft. (registered office: H-1015 Budapest, Derék utca 2.; company
registration number: 01-09-709287; tax number: 12905517-2-41; hereinafter: Operator)
3. Who can participate in the game?
All internet users over 18 years of age who are natural persons of legal capacity and have a residence or
domicile in Hungary (hereinafter: Player) may participate in the Game, provided they have a private (nonprofessional) Instagram account to which the page can send direct messages.
Employees and contributors of the companies, persons and their agents (hereinafter: Agent) as well as close
relatives of these persons pursuant to point 1 of paragraph (1) of Section 8:1 to the Civil Code may not
participate in the Game.
By participating in the prize game, the Player acknowledges to have read the Game Rules in full and to
accept them unconditionally. If the Player does not accept or objects to the present rules for participation
or any provisions thereof, he/she shall not be entitled to take part in the Game and/or is automatically
disqualified from the Game.
The conduct of and participation in the Game shall take place in accordance with the present Game Rules.
If a specific issue is not regulated in the Game Rules, the relevant provisions of the legislation in force shall
apply.
In order to participate in the Game, the Player shall reply to the post published on the Instagram page of the
Organizer (https://www.instagram.com/avlzalazone/) on 30 June 2021 in a comment. Players may give a
valid answer to the question asked in the post from 3. p.m. on 30 June 2021 to 11:59 p.m. on 13 July 2021.
The Prize will be drawn among persons/Players who answer the question correctly, with a computer
program operating based on a randomization principle (www.random.org), after the end of the game: at 2
p.m. on 14 July 2021.
A Player may participate in the game with 1 comment only, Players who add more than one comment under
the post are disqualified from the game.
Players who write rude, obscene or offensive comments are automatically disqualified from the Prize Game
at the sole discretion of the Organizer.
4. Duration and procedure of the game
Duration of the game: From 3. p.m. on 30 June 2021 to 11:59 p.m. on 13 July 2021
Draw: 2 p.m. on 14 July 2021. Tuesday

Announcement of results: No later than 12 hours after the draw.
Number of winners: 1 person
Prize: 2 tickets for the Formula 1 Hungarian Grand Prix for 1 August 2021
5. Prizes, Winner
During the Game, the prize as announced in Section 3 will be drawn for the winner. The prize in nonredeemable for cash and non-transferable. The winner will be drawn with a computer program based on a
randomization principle. The name of the winner(s) will be published on the Instagram page of the
Organizer no later than 12 hours after the time specified for the draw.
No substitute winner will be drawn by the Organizer, if the winner is disqualified, the prize will be drawn
in a later game.
The winner is not entitled to receive the prize if:
•
•
•
•
•
•
•

he/she is under the age of 18 when he/she applies to play,
he/she does not respond to the notification within 5 days,
he/she cannot be contacted for any reason,
there is clear evidence that he/she has participated in the Game with multiple registrations and/or a
false registration, thereby gaining an undue advantage,
it can be assumed that he/she was deliberately trying to influence the course/result of the Game in
any way,
he/she violates any of the provisions of these Rules,
he/she does not provide the information required for tax purposes.

10. Notifying the winner
The winner will be contacted by Instagram message to arrange how they can collect their prize.
If the winner cannot be contacted, he/she is not entitled to receive the prize.
If the winner does not act in accordance with the notification or refuses to provide one or more of the
requested details in writing to the Agent, the winner may become ineligible for the prize.

11. Delivering the prize
Details of how the winners can collect the prize will be agreed with each winner via Instagram message.
Players are obliged to cooperate in order to receive their prizes. If this is not complied with and the prize is
not collected, the prize may no longer be collected and the Organizer shall have no liability whatsoever in
this regard.
Winning Players will be required to prove that they are over 18 years of age prior to receiving the Prize.

12. Disqualification of a Player
Players who participate in the Prize Game in a manner contrary to the spirit of the Prize Game will be
disqualified from the Game. Among others, participation presumably for purpose of increasing the odds of
winning through deceptive behavior, thereby depriving other participants who wish to play fairly of their
chances of winning, is considered to be contrary to the spirit of the lottery. Players are hereby reminded
that the Organizer reserves the right to disqualify a Player from the Game if such an act is detected.

13. Exclusion of liability
8.1. The Organizer shall not be liable for any damages suffered by the Player or any third party due to false,
incorrect, inaccurate or incomplete information provided by the Players, registration of a person with partial
or no legal capacity without the consent of a legal representative or registration of a minor, or the loss of a
notification sent to the winner electronically for reasons beyond the control of the Organizer or failure or
delay in delivery for any other reasons. The correctness of the data cannot be verified by the Organizer
during (or after) the application for the Game. In this regard, liability as well as all legal and material
consequences shall in all cases be borne by the Player.
8.2. The Organizer shall not be liable for any defects in the prize, unless the exclusion of liability is
expressly prohibited by Hungarian law. The Organizer excludes all liability for any claims for compensation
or indemnity in connection with participation in the Game and with the Game, as well as for any costs,
damages or losses arising from or related to any errors, defects or deficiencies in the Game or its conduct.
The Organizer shall not be liable if the Game or the website containing the Game is temporarily unavailable
for technical reasons during the duration of the Game.
8.3. The Organizer excludes all liability for unforeseeable events beyond its control (force majeure) or the
actions of third parties for which it is not responsible, including in the event that the prize is not handed
over for reasons beyond its control or the Game is terminated prematurely.
8.4. The Player agrees, in accordance with the Facebook/Instagram Promotions Policy, to refrain from
asserting any claim for damages or other liability in connection with the Game against the company
operating the facebook.com/instagram.com website and the Facebook/Instagram app (Facebook, Inc. and
its subsidiaries and affiliates). The Organizer declares to be the sole organizer of the Game, and therefore
Facebook and/or Instagram are not involved in the organization or conduct of the Game, and declares that
Facebook does not process any personal data.
8.5. The Organizer as well as its managers and employees shall not be liable for any defects or deficiencies
in the prize, unless the exclusion of liability is expressly prohibited by Hungarian law. The Player may
enforce such a claim against the prize distributor within the limits of the law. The Organizer will not
distribute any other prizes beyond the prizes listed in these Rules and will not distribute more prizes than
the number of prizes listed in Section 3 of these Rules (excluding force majeure). The Organizer and the
Operator exclude their liability for any external, so-called SQL attacks or failures of the nmhh.hu/para site
and the servers managing it. Therefore, in the event that the server network is attacked and therefore the

Players receive incorrect messages regarding their prize, their Player/Non-Player status, etc., the Organizer
or the Operator shall not be held responsible for such cases.

14. Miscellaneous
9.1 Information about the prize game and the present detailed rules can be found on the AVL Zalazone
website (link)
9.2. By providing personal data during the conduct of the Game, the Player unconditionally agrees that the
Organizer may use their provided data during the conduct of this game in accordance with this information.
9.3. By applying for the game, Players acknowledge and accept all conditions specified in the present Rules
for participation. Legal action in connection with the game is hereby excluded.
9.4. The Organizer reserves the right to amend the present Rules for participation, as well as to shorten or
extend the duration of the Game and make other changes.
9.5. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with
Facebook/Instagram.
Data privacy and data protection
Legal basis for the processing of data
By accepting these rules, the Player concerned gives his/her voluntary consent to the processing of his/her
data.
Data processing may be carried out in compliance with the provisions of Act CXII of 2011 on Informational
Self-Determination and Freedom of Information (Privacy Act). In relation to participation in the Game, the
provision of personal data is a condition of participation, and therefore in such a case refusal to provide
such data means exclusion from participation in the Game. The data subject always has the right not to
provide certain data. This might result in the data subject not being able to use certain services (e.g. not
being able to participate in the Game/not being eligible for the prize).

Scope of data processed
- Instagram profile details, proof of age (by participating in the Game, the Organizer will treat each Player
as an adult)
- For winning Players, the details required for delivery (delivery address, phone number).
Please note that the data will be deleted from the internal records only, the comments posted by the Player
will be available after the game as well, and the Player can delete the comment(s) posted by the Player
on Instagram at any time through his/her registration.

Data processors and data transmission:
The Data Controller uses the following data processors to process personal data:
Reverb Productions Kft. (registered
mail:office@reverb.hu) – Conducting the game

office:

H-1016

Budapest,

Derék

utca

2.;

e-

The Data Controller will transfer the data of the winning Players to the following data controller in order
to deliver the prize:
TNT Express Hungary Kft. (registered office: H-1185 Budapest II. Logisztikai központ Irodaépület,
BUD
Nemzetközi
Repülőtér
283.
ép.;
privacy
notice:
https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/privacy-policy.html)
Purpose of data processing:
The purpose of the data processing with regard to the prize game: the drawing of the winners, the delivery
of the prize. The data controller uses data processor in the framework of the prize game. The data controller
shall not disclose the Player's data to any third party other than as set out in this information.
In addition to the Organizer and the Operator, the data of the Players may be disclosed to their employees
involved in the conduct of the prize game, subject to appropriate confidentiality obligations.
Personal data shall be treated by the Organizer and Operator securely, taking appropriate technical and
organizational measures, in accordance with the law.

Duration of the processing of data
In the case of the prize game, the data controller will process the data for 2 months following the receipt of
the last prize, after which the data will be deleted from its records.

Rights of the data subject in relation to data processing
Players as data subjects have the following rights in relation to data processing:

Right of access
The Player may at any time request information from the data controller as to whether their personal data
are being processed and, if so, (i) what the purpose of the data processing is, (ii) what the categories of
personal data processed are, (iii) what recipients or categories of recipients the personal data have been or
will be disclosed to.

Right to rectification
The Player has the right to have his/her personal data corrected by the Data Controller upon his/her request.

Right to erasure
The Player shall have the right to have his/her personal data deleted by the Data Controller without undue
delay upon his/her request, and the Data Controller shall be obliged to delete personal data concerning the
Player without undue delay if any of the following grounds apply:
•
•

•
•
•

the personal data are no longer necessary for the purposes for which they were processed;
the Player has withdrawn his/her consent to the processing of his/her data and there is no other legal
basis for the processing (the withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the data
processing carried out on the basis of the consent prior to the withdrawal);
the Player objects to the processing and there are no overriding legitimate grounds for the data
processing;
the personal data have been unlawfully processed;
the personal data shall be deleted in order to comply with a legal obligation to which the Data
Controller is subject;

Right to restrict processing
The Player has the right to have the Data Controller restrict the processing of data at his/her request if one
of the following conditions is met:
•
•
•
•

the Player disputes the accuracy of the personal data, in which case the restriction shall apply for
the period of time that allows the data controller to verify the accuracy of the personal data;
the data processing is unlawful and the Player objects to the erasure of the data and instead requests
the restriction of their use;
the Controller no longer needs the personal data for the purposes of processing, but the Player
requires it for bringing, exercising or defending legal claims;
the Player has objected to the processing, in which case the restriction shall apply for the period
until it is established whether the legitimate grounds of the Data Controller prevail over the
legitimate grounds of the data subject.

Right to data portability
The Player shall be entitled to receive the personal data provided to the Data Controller in a structured,
commonly used, machine-readable format.
The Player may contact the Organizer and the Operator as Data Controllers with any problem and/or request
related to data processing, including if he/she wishes to withdraw his/her consent to data processing, using
the contact details above.
Please also note that the Player has the right to refuse the processing of his/her personal data at any time
without giving any reason, or to withdraw his/her consent given during registration, without any conditions
and free of charge.

Remedies of the data subject in relation to data processing
Objection submitted to the Organizer
The data subjects may address their complaints and objections directly to the Organizer, who will do its
utmost to eliminate and remedy any infringements. The Organizer shall examine the complaints submitted
to it without delay, but within 30 days at the latest, and shall inform the data subject of its opinion and the
measures taken within the same period.
Official complaint
The data subject may lodge a complaint with the National Authority for Data Protection and Freedom of
Information (registered office: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Website: http://naih.hu)
Enforcement in court
The data subject may take legal action if his/her rights are infringed. Specific rules of the procedure are set
out in Article 22 of the Privacy Act. Such case is given priority by the court. The fact that processing is in
compliance with the law shall be proven by the data controller. The tribunal has jurisdiction to judge the
case. The action may also be brought before the tribunal of the person's domicile or residence, at the choice
of the data subject.
If the application is granted by the court, the data controller shall be obliged to provide the information, to
rectify, block or erase the data, to annul the decision taken by automated data processing, and take into
account the right of the data subject to object.
Damages and compensation
If the data controller causes damage to another person through the unlawful processing of the data subject's
data or through the breach of the requirements of data security, the data controller shall compensate the
damage. If the data controller infringes the data subject's right to privacy by unlawfully processing his/her
data or by breaching data security requirements, the data subject may claim damages from the data
controller. The data controller is liable to the data subject for any damage caused by the data processor and
the data controller is also liable to pay the data subject the damages for any infringement of privacy caused
by the data processor. The data controller shall be exempt from liability for the damage caused and from
the obligation to pay compensation if it proves that the damage or the infringement of the data subject's
privacy rights was caused by an unavoidable cause outside the scope of data processing.

Data security
When recording and storing the data, the data controller shall endeavor to use effective security solutions
from among the security solutions available at any given time.

Identity theft
If the Organizer becomes aware that the user has provided the personal data of another person in an
unauthorized or unlawful manner while using the service, the Organizer will take all necessary legal

measures to enforce compensation for the damages caused and to initiate legal proceedings against the
offending person.
If someone uses personal or other data that are publicly available or that have been unlawfully obtained
within the service in a way that violates the rights of third parties or the law (for direct marketing purposes,
etc.), or otherwise has unauthorized access to personal data or misuses personal data in another manner, the
Organizer will take the necessary legal measures to initiate legal proceedings against the offending person.

Consent
By participating in the Game, I as a Player make the following declarations:
I hereby declare that I have received the information on data processing in full and that I have read and
understood the information contained therein, in the light of the data processing purposes relevant to the
Organizer's (data controller's) activities. I hereby declare that the data I have provided are my own personal
data. I hereby consent to the collection, recording and processing of my personal data by the Organizer.

The Organizer reserves the right to unilaterally amend the rules of the prize game and to suspend or
terminate the prize game at its unilateral discretion.

Budapest, 30/06/2021
AVL Zalazone
(Organizer)

Reverb Productions Kft.
(Operator)

