JÁTÉKSZABÁLYZAT
A FuzeTea „Találd meg a saját ritmusod a FUZETEA-vel!” nyereményjáték
hivatalos részvételi- és játékszabályzata

1.

A nyereményjáték szervezői

A FuzeTea – „Találd meg a saját ritmusod a FUZETEA-vel!” promóció (a továbbiakban: „Játék”) szervezői a Coca-Cola
Magyarország Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzék szám: 13-09-072515;
adószám: 12150126- 067506; adószám: 10886861-2-44), a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330
Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-067506; adószám: 10886861-2-44), valamint a Coca-Cola
Services SA. (1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels; adószám.: 462525791; cégjegyzékszám.: BE0462525791) (a
továbbiakban együtt: "Szervezők”).
A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervezők, a Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az
adatfeldolgozást a Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám:
14182925-2-41, a továbbiakban: „Lebonyolító”), a Webery Design Agency Kft. ( 1023 Budapest, Frankel Leó út 45. 6.
em. cjsz: 01-09-323454 adószám: 26311427-2-41), Interswitch Kft. (székhely: 1056 Budapest, Irányi utca 15. IV. em.
10., cégjegyzékszám: 01-09-269827, adószám: 10907269-2-41) , MRM//McCann (székhely: 28016 Madrid, Enrique
Jardiel Poncela 6), valamint EPAM Systems Kft. (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53., cégjegyzékszám: 01 09
692031, adószám: 12548051244), együttesen végzi.

2.

A Játékban történő részvétel feltételei

2.1.
A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakóhellyel rendelkező, a
2.4. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék
4. pontban írt időtartama alatt.
2.1.1. vásárol legalább 1 (egy) db, bármely magyarországi üzletben vagy vendéglátó ipari egységben kiskereskedelmi
forgalmazás keretében kapható, a jelen Játékszabályzat 3. pontjában meghatározott promóciós csomagolású FuzeTea
0,5L PET palackos terméket (”Termék”); és
2.1.1. elektronikusan regisztrál a www.jatek.fuzetea.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) a
regisztráció menüpont alatt és ennek során a következő valós adatait megadja: teljes név, születési dátum/év, nap,
hónap/, e-mail cím, mobiltelefonszám („Regisztráció”). A Regisztrációt a későbbiekben bejelentkezés után törölheti a
felhasználó a „Profil” aloldalon, ebben az esetben elveszti a felhasználó a jogosultságát a nyereményekre és a játékban
való részvételre.
2.1.2. a Regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával elfogadja a jelen részvételi, adatvédelmi és
játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint cookie szabályzatban leírt valamennyi feltételt és hozzájárul
adatainak a jelen Játékszabályzatban, az adatvédelmi szabályzatban és cookie szabályzatban írtak szerinti kezeléséhez.
2.1.3. Sikeresen feltölti a Termék kupakjában található (”Kupak”) 10 karakterből – számokból és betűkből – álló
érvényes egyedi promóciós kódot (”Kód”) a Honlapra.
2.2.
A Játékos köteles a promóciós Kupakot 2019. október 2.-ig sértetlenül megőrizni, és nyertessége esetén a
Szervezők esetleges felhívására a Szervezők részére bemutatni. Szervezők a nyeremény átadását megelőzően a jelen
játékszabályzat 6.4. pontjában foglaltak szerint ellenőrizhetik a nyertes által feltöltött kódot, és ennek során kizárólag

azokat a Kupakokat fogadják el a Játékban, amelyeken a 10 karakterű Kód teljesen olvashatóan látszik és megegyezik
a feltöltöttel. Ellenkező esetben Szervezők nem fogadják el nyertesnek az adott Játékost.
2.3.
A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Kódot, adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok
nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. A Szervezők a nem valós adatokat, Kódot megadó résztvevőket
kizárhatják a Játékból. A Játékosok a regisztrált adataik alapján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges
változásaiból eredő, a Szervezők érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail
cím törlése, elérhetetlensége, névváltozás) Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.
2.4.
A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervezők, a Lebonyolító, illetve a
Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen
személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
A Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi és vendéglátóipari egységek, továbbá a Szervezőkkel
szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése
során a Szervezők bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen
személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül,
sem közvetetten részt venni a Játékban.
2.5.
Egy Játékos naponta maximum 3 termékkódot, mint Pályázatot jogosult feltölteni. Valamennyi kód egyedi, így
a rendszer csak az élő kódokat fogadja el, egy kódot kizárólag egy alkalommal lehet érvényesen feltölteni. A Szervezők
nem fogadják el a véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat.
2.6.
Játékosnak ügyelnie kell arra, hogy a Regisztráció során valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az általa
megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató
viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli. A Szervezők
kizárólag azokat a Pályázatokat tekintik érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük
megadásával küldenek be a Játékba. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal
kapcsolatban a Szervezők, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségüket kizárják. A Regisztráció
hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, számelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a
Szervezők, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a
nyeremények átadására.
2.7.
A Játékra való jelentkezéssel valamennyi Játékos kijelenti és vállalja, hogy amennyiben még nem töltötte be
18. életévét, úgy a jelen Játékszabályzat I. számú mellékletét képező nyilatkozatnak a törvényes képviselője által aláírt,
eredeti példányát a nyereményértesítéstől számított 10 naptári napon belül scannelve az alábbi e-mail címre elküldje:
info@mail.jatek.fuzetea.hu, ellenkező esetben nyereményre nem jogosult és a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Szervezők kifejezetten rögzítik, hogy az I. sz. mellékletben csatolt nyilatkozat megtétele a nyeremények átadásának
kötelező előfeltétele minden 18 éven aluli Játékos esetében.
Az I. sz. melléklet kötelezően kitöltendő eleme a törvényes képviselő mobiltelefonos elérhetősége is, amely nélkül a
nyilatkozat érvénytelen, és a Játékszabály jelen pontjában írt kizárás automatikusan életbe lép. A Szervezők és a
Lebonyolító jogosultak a megadott telefonszámon a Játék során a törvényes képviselőt telefonon megkeresni, és a
nyilatkozat valódiságáról így is meggyőződni.

3.

A Játékban résztvevő termékek
•

FUZETEA Fekete jeges tea citrom citromfű 0,5L PET

•
•
•
•
•
•

FUZETEA Fekete jeges tea őszibarack hibiszkusz 0,5L PET
FUZETEA Zöld jeges tea mangó kamilla 0,5L PET
FUZETEA Zöld jeges tea eper aloé vera 0,5L PET
FUZETEA zöld jeges tea citrom ZERO 0,5L PET
FUZETEA Fekete jeges tea őszibarack rózsa ZERO 0,5L PET
FUZETEA zöld jeges tea maracuja ZERO 0,5L PET

Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról és őrizze meg
a Kupakot 2019. október 2-ig!
4.

A Játék időtartama

A Játék 2019. július 2. 00 óra 00 perctől 2019. szeptember 2. 23 óra 59 percig tart. A Játék 9 játékhétből áll, minden
játékhét keddtől (kedd 00 óra 00 perctől) hétfőig (hétfő 23 óra 59 percig) tart („Játékhét”).
5.
5.1.

A Játék menete
Napi nyerő időpontok

5.1.1. A Szervezők a Játék kezdő időpontját megelőzően, háromtagú sorsoló bizottság előtt a véletlenszerűség
elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével a Játék teljes időtartamának tekintetében a 6.2.
pontban meghatározott napi nyereményre vonatkozóan összesen 100 (száz) darab napi nyerő időpontot sorsolnak ki,
minden nap 07 óra 00 perc 00 másodperc és 20 óra 59 perc 59 másodperc között, századmásodpercnyi pontossággal.
A sorsolás nem nyilvános.
5.1.2. A napi nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az előre
meghatározott adott nyerő időpontokkal megegyező, vagy azt követő legközelebb eső időpillanatban
(századmásodperc pontossággal) töltenek fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot
(Kódot). Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban tölt fel Kódot, a Szervezők azt a Játékost
tekintik nyertesnek, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
5.1.3. Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból
érvénytelen, a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül. Amennyiben Játékos a napi
nyereményt a 6.4. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át, Szervezők az adott nyerő időponthoz másodikként
legközelebb eső beküldött Pályázat beküldőjét választják helyette nyertesnek (tartaléknyertes).
5.1.4. Amennyiben az adott napi nyeremény Tartaléknyertesének sem lehetséges az adott napi nyeremény kiadása,
a nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott nyeremény visszaszáll a Szervezőre.
5.2.

Heti sorsolások

5.2.1. Szervezők megbízásából a Lebonyolító július 2. és szeptember 2. között hetente 10 darab heti nyereményt
sorsol ki.
5.2.1.1.1. 1. Játékhét: 2019. július 2. 00 óra 00 perc-július 8. 23 óra 59 perc
Sorsolás időpontja: 2019. július 9. 10 óra 00 perckor a 2019. július 2. 00 óra 00 perc és július 8. 23 óra
59 perc között beérkezett érvényes Pályázatot feltöltők között,
5.2.1.1.2. 2. Játékhét: 2019. július 9. 00 óra 00 perc-július 15. 23 óra 59 perc
Sorsolás időpontja: 2019. július 16. 10 óra 00 perckor a 2019. július 9. 00 óra 00 perc és július 15. 23
óra 59 perc között beérkezett érvényes Pályázatot feltöltők között,
5.2.1.1.3. 3. Játékhét: 2019. július 16. 00 óra 00 perc-július 22. 23 óra 59 perc
Sorsolás időpontja: 2019. július 23. 10 óra 00 perckor a 2019. július 16. 00 óra 00 perc és július 22. 23
óra 59 perc között beérkezett érvényes Pályázatot feltöltők között,

5.2.1.1.4.

5.2.1.1.5.

5.2.1.1.6.

5.2.1.1.7.

5.2.1.1.8.

5.2.1.1.9.

4. Játékhét: 2019. július 23. 00 óra 00 perc-július 29. 23 óra 59 perc
Sorsolás időpontja: 2019. július 30. 10 óra 00 perckor a 2019. július 23. 00 óra 00 perc és július 29. 23
óra 59 perc között beérkezett érvényes Pályázatot feltöltők között,
5. Játékhét: 2019. július 30. 00 óra 00 perc-augusztus 5. 23 óra 59 perc
Sorsolás időpontja: 2019. augusztus 6. 10 óra 00 perckor a 2019. július 30. 00 óra 00 perc és augusztus
5. 23 óra 59 perc között beérkezett érvényes Pályázatot feltöltők között,
6. Játékhét: 2019. augusztus 6. 00 óra 00 perc-augusztus 12. 23 óra 59 perc
Sorsolás időpontja: 2019. augusztus 13. 10 óra 00 perckor a 2019. augusztus 6. 00 óra 00 perc és
augusztus 12. 23 óra 59 perc között beérkezett érvényes Pályázatot feltöltők között,
7. Játékhét: 2019. augusztus 13. 00 óra 00 perc-augusztus 19. 23 óra 59 perc
Sorsolás időpontja: 2019. augusztus 21. 10 óra 00 perckor a 2019. augusztus 13. 00 óra 00 perc és
augusztus 19. 23 óra 59 perc között beérkezett érvényes Pályázatot feltöltők között,
8. Játékhét: 2019. augusztus 20. 00 óra 00 perc-augusztus 26. 23 óra 59 perc
Sorsolás időpontja: 2019. augusztus 27. 10 óra 00 perckor a 2019. augusztus 20. 00 óra 00 perc és
augusztus 26. 23 óra 59 perc között beérkezett érvényes Pályázatot feltöltők között,
9. Játékhét: 2019. augusztus 27. 00 óra 00 perc- szeptember 2. 23 óra 59 perc
Sorsolás időpontja: 2019. szeptember 3. 10 óra 00 perckor a 2019. augusztus 27. 00 óra 00 perc és
szeptember 2. 23 óra 59 perc között beérkezett érvényes Pályázatot feltöltők között.

A sorsolás a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolások helyszíne a Lebonyolító,
Rewart Kft. székhelye (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.). A sorsolás nem nyilvános.
5.2.2. A Lebonyolító a heti sorsolásokon nyereményenként 3 (három) db, azaz összesen 30 (harminc) db
tartaléknyertes Játékost sorsol ki hetente. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá az adott
nyereményre a 6.4. pontban foglaltak szerint, továbbá amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes
Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával
összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a nyereményt a 6.4. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át.
5.2.3. Amennyiben az adott nyeremény Tartaléknyertesei közül egy Tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott
nyeremény kiadása, a nyereményt a Szervezőn másnak nem ajánlja fel, az adott nyeremény visszaszáll a Szervezőre.

5.3. Főnyeremény
Főnyeremény sorsolása: A 2019. szeptember 2. 23 óra 59 percig beérkezett valamennyi érvényes Pályázat közül
sorsoljuk ki a főnyereményeket, ami egy karib-tengeri hajóút. A sorsolásra gépi sorsoló program segítségével a
Lebonyolító székhelyén kerül sor (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.). A sorsolás nem nyilvános.
A sorsolás időpontja: 2019. szeptember 6. 14:00 közjegyző jelenlétében.
A Játék főnyereményei egy karib-tengeri hajó út a Royal Caribbean szervezésében, amelynek felhasználási
feltételei az alábbiak:
Az itt nem szabályozott feltételekben az Tengerjáró Kft. Általános Szerződési Feltételei az irányadóak, mely a
Játékszabály részét képezi.
A Főnyeremények sorsolásán mindazok a 2. pont szerinti Játékosok részt vesznek, akik a 4. pontban
meghatározott időtartam alatt legalább egy érvényes Pályázatot feltöltenek, és eleget tesznek a jelen
Játékszabályzatban szereplő összes feltételnek. A sorsoláson minden feltöltött érvényes kód külön-külön
Pályázatként vesz részt, így a Játékosok nyerési esélyeiket több Pályázat feltöltésével növelhetik. A
főnyereményre azok a Pályázatok is jogosítanak, amellyel a Játékos Napi / Heti nyereményt nyert.

A Főnyeremény utazás átadására Budapesten, a Rewart Kft. irodájában (1016 Budapest Hegyalja út 7-13) a
nyertessel egyeztetett időben kerül sor. Amennyiben a nyertes Játékost vagy bármelyik Tartaléknyertest a
regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 10 munkanapon
belül, vagy a főnyeremény átvételét visszautasítja, illetve az I. pont szerinti visszajelzést elmulasztja, úgy
Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti következő – Tartaléknyertes lép.
6.

A Játék során megnyerhető nyeremények

6.1.
Egy Játékos a Játék teljes időtartam alatt típusonként egy db napi nyereményt, heti nyereményt és
főnyereményt nyerhet.
6.1.1. A Szervezők a játék során:
100 db Skullcandy ink'd+ vezeték nélküli fülhallgatót sorsol ki
A Játékosoknak a napi játékidőn belül minden kód feltöltésével esélyük van a napi nyereményre.
6.2.

Heti nyeremények:
90 db Skullcandy Venue vezeték nélküli fejhallgató
6.2.1. A Játékos minden kód feltöltésével indulhat a heti nyereményekért. Minden kód feltöltése egy újabb
Pályázatnak számít, így minden leadott Pályázat növeli a Játékos esélyét a sorsolásnál. A heti
nyeremény sorsolásában az adott játékhéten feltöltött Pályázatok vesznek részt.
6.2.2. A feltöltött kódokkal a Játékos akkor is pályázhat a Heti nyereményért, ha a Kóddal korábban napi
nyereményt nyert.
6.2.3. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt minden típusú heti nyereményből egy darabot nyerhet.
6.2.4. A nyeremény felhasználásához előzetes egyeztetés szükséges.

6.3.

Főnyeremény:
1 db karib-tengeri hajóút a Royal Caribbean szervezésében
6.3.1. A Játékos minden kód feltöltésével részt vesz a főnyeremények sorsolásán. A 2019. szeptember 2.
23 óra 59 percig beérkezett valamennyi érvényes Pályázat közül sorsoljuk ki a főnyereményt, ami
egy karib-tengeri hajóút. Minden kód egy újabb Pályázatnak számít, mellyel a Játékos növelheti az
esélyét sorsolásnál.
6.3.2. A feltöltött kódokkal a Játékos akkor is pályázhat a főnyereményekért, ha a Kóddal korábban napi
vagy heti nyereményt nyert.

6.4.

Nyeremények átvétele:
6.4.1. A Szervezők a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesítik, a Játékos által a
regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, az adott napi nyerő időpontot
követően, vagy a heti és főnyeremények sorsolása után haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül,
majd további 48 órán belül ismételten (legfeljebb összesen 2 alkalommal). A nyertes Játékosnak
legkésőbb a második e-mail elküldését követő 1 naptári napon belül (tehát az első
nyereményértesítéstől számított összesen 3 naptári napon belül) meg kell erősítenie adatait az erre
kijelölt felületen, melyet a nyereményértesítő e-mailben küldött linkről érhet el. Ellenkező esetben
Játékos elesik nyereményétől. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy „nem elérhető” -

nek minősül és elveszti a jogosultságát az adott nyereményre, továbbá a sorban következő
tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt
feltételeknek.
6.4.2. Szervezők és Lebonyolító fenntartják maguknak a jogot, hogy Játékostól postai úton bekérjék az
egyedi kódot tartalmazó kupakot a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért
kérjük, a Játékban résztvevő Kupakot 2019. október 2.-ig őrizzék meg! Felhívjuk a Játékos figyelmét,
hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról!
6.4.3. A napi, heti nyereményeket a Szervezők futárszolgálattal vagy elektronikus úton megküldik minden
nyertesnek legkésőbb 2019. október 2.-ig. A nyeremények kiszállítását maximum két alkalommal
kíséreljük meg a Játékos által megadott magyarországi címre, ezt követően Játékos elveszíti a
nyereményre való jogosultságát. Amennyiben a nyeremény nem érkezik meg 2019. október 2.-ig és
arról értesítést sem kap, ezt jelezheti az info@mail.jatek.fuzetea.hu e-mail címen, vagy a
munkanapokon reggel 8 és este 8 között a +36 1 267 4848-as telefonszámon. Felhívjuk a figyelmet
arra, hogy 2019. október 2.-át követően a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll
módunkban elfogadni. A kézbesítés/szállítás során - a Szervezők és Lebonyolító érdekkörén kívül keletkezett károkért a Szervezők és a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak. A
nyeremények kiszállítása munkanapokon általában 8-17 óra között történik, ezért kérjük, hogy a
címe visszaigazolásakor olyan címet adjon meg, ahol a nyereményt ezen időpont között át tudja
venni.

7. Információ a Játékról
A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, valamint a
www.jatek.fuzetea.hu internetes oldalon, információ kérhető továbbá a 06 1 267 4848-as normál díjas telefonszámon
vagy az info@mail.jatek.fuzetea.hu e-mail címen. A Játék hivatalos Játékszabálya a www.jatek.fuzetea.hu internetes
oldalon jelenik meg, Szervező minden kommunikáció közül ezt tekinti elsődlegesen irányadónak A Játékkal kapcsolatos
kérdések esetén keresse a Játék lebonyolításával megbízott Rewart Kft. ügyfélszolgálatát a Játék teljes időtartama
alatt, hétfőtől-péntekig 8 – 20 h között a 06 1 267 4848 normál díjas telefonszámon, vagy az
info@mail.jatek.fuzetea.hu e-mail címen.
8. Személyi jövedelemadó
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA és járulék fizetési kötelezettséget a Szervezők viselik. Szervezőket a
Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

9. Vegyes rendelkezések
9.1.
A Szervezők, a Lebonyolító, a The Coca-Cola Company, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a
felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes
Játékos a nyereménytárgyakkal kapcsolatos esetleges szavatossági igényét jogszabályi keretek között a nyeremény
szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervezők a nyeremény átadásakor a
nyertes Játékos számára megjelölnek.
9.2.
A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt
és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen Játékszabály 6. pontjában szerepel.

9.3.
A promóciós címkék és kupakok nyomtatási hibáiért a Szervezők, a Lebonyolító, illetve a The Coca-Cola
Company és annak leányvállalatai, valamint a Játékban résztvevő üzletek és vendéglátóipari egységek, továbbá
mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a
magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
9.4.
A hamisított promóciós kupakok / kódok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a
promóciós Kupakok felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő Kupakok és a bennük levő egyedi,
10 jegyű kódok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A
Szervezők a Kupakok és a bennük levő egyedi, 10 jegyű kódok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal
kapcsolatban kizárják a felelősségüket.
9.5.
A nyertes Játékosok a jelen Játékban való részvételével tudomásul veszik és önkéntesen hozzájárulnak ahhoz,
hogy a Játék időtartama alatt, az általuk bármely közösségi felületükön közzétett, és a #FUZETEAHU hashtaggel ellátott
tartalmakat a Szervezők, illetve a The Coca-Cola Company, díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás
nélkül jogosultak saját közösségi felületeiken megosztani a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett,
valamint kijelentik, hogy hozzájárulásuk megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult.
A nyertes Játékosok a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Szervezőkkel
szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb
igénnyel lép fel, a Játékosok kötelesek a Szervezőket ezen igények alól haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, a
kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

9.6.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-,
valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja
olyan, a Szervezőkön és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a
szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők és a
Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

9.7.
A Regisztráció/Pályázat hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.) sem a Szervezők, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek
bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására.
9.8.
A Szervezők a nyeremények átadásáig zárhatják ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a
Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervezők szintén kizárhatják a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a
Játékszabály 6.4. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.
A Szervezők fenntartják 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.
9.9.
A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók,
kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.
9.10. A Szervezők, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert
ért külső, ún. SQL támadások, illetve bármely meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert
vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán, vagy egyéb technikai hiba révén a játékosok téves rendszerüzeneteket
kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a
Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

9.11. Szervezők, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul
megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
9.12.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a hatályban lévő magyar jog.

9.13.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztassák.

9.14.

A Fuzetea a DP Beverages bejegyzett védjegye.

9.15. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban,
annak kivizsgálásához információt kérjenek a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggesszék a Játékos
részvételét és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok
a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a
Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak
minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik
a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit
egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban
meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan
kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
Budapest, 2019. július 2.
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I.sz. melléklet
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL
Alulírott
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE:
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ LAKCÍME:
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TELEFONSZÁMA (mobil):
KISKORÚ NEVE:
KISKORÚ ESETLEGESEN ELTÉRŐ LAKCÍME:
KISKORÚ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:
KISKORÚ TELEFONSZÁMA (mobil):
a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok a felügyeletem alatt álló fent nevezett kiskorú
részvételéhez a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.), a CocaCola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104), valamint a Coca-Cola Services SA.
(székhely: 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels) által 2019. július 2. és 2019. szeptember 2. napja között
szervezett FuzeTea-Találd meg a saját ritmusodat a FUZETEA-vel!” megnevezésű nyereményjátékban, továbbá,
hogy a fentnevezett kiskorú nyertessége esetén nyereményét átvegye és az ehhez szükséges nyilatkozatokat
megtegye, iratokat bemutassa, valamint ahhoz is, hogy a játékszabályzatban írt adatkezelési és marketing
hozzájárulást saját nevében megtegye. Az ezzel kapcsolatos esetleges valamennyi felelősséget kizárólagosan
vállalom. Úgy nyilatkozom, hogy a nyereményjáték játékszabályzatát megismertem és azt teljes egészében mind
magamra, mind a fentnevezett kiskorúra nézve kötelezőként elfogadom.
Kijelentem, hogy a kiskorúval kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vagyok.
____________________, 2019. ...............................
ALÁÍRÁS (mint törvényes képviselő): ..........................................
Előttünk, mint tanúk előtt (2 fő):
NÉV:

NÉV:

LAKCÍM:

LAKCÍM:

ALÁÍRÁS:

ALÁÍRÁS:

II.sz. melléklet
Nyeremények leírása
Napi nyeremény- Skullcandy Ink’d+ vezeték nélküli fülhallgató
Különleges hangzásvilág
Könnyű és kellemes kialakítású vezeték nélküli füles, ami feldobja a stílusod.
Az Ink'd ® egész napos üzemidőt, kényelmes és könnyű kialakítást és vezeték Bluetooth® technológiát kínál, ami
teljesen feldobja a stílusod. A Supreme Sound ™ és a 8 órányi üzemidő együtt egy tökéletes társ a pörgős
hétköznapokban.
Bluetooth® Vezeték nélküli technológia
8 órás üzemidő
Könnyű kialakítás
Mikrofon
Hívás és hangerőszabályzás
További információ a honlapon: www.skullcandy.eu

Heti nyeremény – Skullcandy Venue Aktív Zajszűrős Vezeték nélküli Fejhallgató
ALL MUSIC. NO NOISE.
Mindegy, hogy egyedül vagy sok emberrel vagy körülvéve, hozd létre saját tered a Skullcandy Venue fejhallgatóval.
Az aktív zajcsökkentőnek köszönhetően a fejhallgató kiszűri a körülötted lévő zajokat és lehetővé tesz számodra a
zene élvezését, úgy ahogy eddig még soha. Amikor újra visszapattannál a külvilágba, csak aktiváld a monitor módot,
és hallgasd meg a körülötted lévő eseményeket úgy, ahogy azt korábban tetted.
Aktív Zajcsökkentés
Bluetooth® Wireless Technology Bluetooth® vezeték nélküli technológia
24 órás üzemidő gyorstöltéssel
Találd meg saját fejhallgatód!
Monitor mód
Asszisztens aktiváció

További információ a weboldalon: www.skullcandy.eu
Főnyeremény – karib-tengeri luxus hajóút a Royal Caribbean által
1 (azaz egy) darab 7 éjszakás, 2 főre szóló Karib-tengeri nyaralás a Symphony of the Seas óceánjáró fedélzetén.
A főnyeremény 1000 euró értékű utalvány formájában kerül átadásra, mely beváltható a lent felsorolt utak
valamelyikére a következőkben részletezettek szerint:
Időtartam: 7 éjszakás hajóút, 2 főre – 1 erkélyes kabinban.

Felhasználási időkeret: a Nyertes a jelen Játékszabályzat mellékletben ismertetett, kettő indulási időpont közül
választhat egyet.
Utazás: Budapestről átszállással, menetrend szerinti járattal (oda- és visszaút). Az utazás tartalmazza a szállodai
elhelyezést a hajó indulása előtti két éjszakára, valamint a reptéri illetéket és a reptér-szálloda-hajó-reptér transzfert.
Útvonal:
Időpont
1.nap
2.nap
3.nap
4.nap
5.nap
6.nap
7.nap
8.nap

kikötő
Miami, Florida
Roatan, Hondurasz
Puerto Costa Maya,
Mexikó
Cozumel, Mexikó
Cococay, Bahamák
Miami, Florida

érkezési idő

indulási idő
16:30

9:30
8:00

18:00
17:00

7:00

18:00

8:00
6:00

17:00

A nyereményút tartalma:
•
elhelyezés erkélyes tengerre néző kabinban 2 fő részére
•
a hajón teljes ellátás (étkezés teljes egészében, az italoknak egy része: jeges víz és gépi üdítők, ideértve a
gépi kávét és teát is)
•
a hajón található szórakoztató- és sportlétesítmények használatát (kivéve egyéb wellness programok, pl.
masszázs)
•
javasolt borravaló (12 USD / nap / fő)
•
italcsomag
•
kikötői illeték

Külön fizetendő:
A fentiekben fel nem sorolt személyes fogyasztás (telefon, minibár stb.), a parti kirándulások a hajóút során (a
kirándulások a helyszínen fizethetők be, ill. előre megrendelhetőek), illetve az egyéb, személyes jellegű
kiadások.

A 2 választható indulási opció:
•
2019.10.12. vagy 10.26.

III.sz. melléklet
Adatvédelmi tájékoztató

A FuzeTea „Találd meg a saját ritmusod a FUZETEA-vel” nyereményjátékhoz tartozó jelen adatkezelési tájékoztató
célja annak ismertetése, hogy a FuzeTea „Találd meg a saját ritmusod a FUZETEA-vel” játékhoz elnevezésű
nyereményjáték (a továbbiakban "Nyereményjáték") kapcsán a játékosok által megadott személyes adatokat ki,
milyen célból és milyen feltételek szerint kezeli.
I. Az adatkezelő
A Nyereményjáték során a játékosok által megadott személyes adatok kezeléséért a játék szervezői, a Coca-Cola HBC
Magyarország Kft. (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104, a továbbiakban "Adatkezelő") és a Coca-Cola
Magyarország Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzék szám: 13-09-072515;
adószám: 12150126- 067506; adószám: 10886861-2-44), mint adatkezelők felelnek.

Az Adatkezelő elérhetőségei az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben: postai levelezési cím: 2330 Dunaharaszti,
Némedi út 104. e-mail: fogyasztok@coca-cola.hu telefon: 06-24-500-500 weboldal: https://www.coca-cola.hu/
Az Adatkezelő elérhetőségei az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben: +36 1 267 4848
II. A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés
Mi az adatkezelés célja? A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, így
különösen a játékosok azonosítása, részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzése, a nyerteseknek a
játékszabályzatban meghatározott módon történő kiválasztása, a nyertesek kiértesítése, a nyeremények átadása, a
nyilvánosság tájékoztatása a nyertes kiválasztásáról, valamint a Nyereményjátékkal összefüggésben az Adatkezelővel
szemben támasztott esetleges igények, panaszok kezelése, megválaszolása, teljesítése, játékosokkal szembeni
igényérvényesítés.
Mely személyes adatait kezeljük a fenti célból? Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, születési hely és idő, telefonszám,
a nyeremény átadás-átvételi dokumentumban szereplő adatok.
Milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük e személyes adatait? A Nyereményjáték során a játékosok által megadott
személyes adatokat a játékosok önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont)
alapján kezeljük. Hozzájárulás hiányában a Nyereményjátékban történő részvétel nem lehetséges. A játékosok az
adatkezelési hozzájárulásukat azzal adhatják meg, hogy a kódot feltöltik. A játékosok a hozzájárulásukat bármikor,
indokolási kötelezettség nélkül jogosultak visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett játékos
személyes adatait nem kezeljük tovább, azokat töröljük, és a továbbiakban a játékos a Nyereményjátékban nem vehet
részt. A játékosok személyes adatait a játék lezárását követő 3 hónap elteltével töröljük, kivéve a nyertes azon
személyes adatait, amelyeket az alábbi bekezdés szerint ezt meghaladó időtartam során is kötelesek vagyunk kezelni.
A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adózási és számviteli kötelezettség teljesítése érdekében kezelt személyes adatok:
A nyertes játékos vezetéknevét, keresztnevét, kézbesítési címét, a nyeremény átadás-átvételét igazoló
dokumentumon szereplő esetleges további személyes adatait a Nyereményjátékhoz tartozó adózási és számviteli
kötelezettségek teljesítése érdekében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. CXVII. tv. (Szja. tv.) 76. § (5) bekezdése
alapján kezeljük és a kapcsolódó iratokat (pl. átadás-átvételi dokumentum, nyereményjátékhoz kapcsolódó
adóbevallás adatai) a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kezeljük.

III. Kik ismerhetik meg a személyes adatait? A személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Személyes adatait harmadik
fél részére kizárólag akkor továbbítjuk, ha ahhoz Ön hozzájárult vagy jogszabályi kötelezettségünk, illetve jogos
érdekünk azt megalapozza. Ez alól kivételt képez a főnyereményt megnyerő Játékos, akinek kapcsolattartási adatait az
Tengerjáró Kft. részére.
A személyes adatait az Adatkezelő munkatársai, valamint adatfeldolgozói és ezek munkatársai jogosultak megismerni.
E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.
Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok feladatai:
Az adatfeldolgozó: név: Rewart Kft. székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., elérhetőség: +36 1 267 4848 Az
adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység: nyereményjáték lebonyolítása
Az adatfeldolgozó: név: Coca-Cola HBC Magyarország Kft. székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104, elérhetőség:
06-24-500-500
Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység: nyereményjáték lebonyolítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen
tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat. A megadott személyes adatait bíróság, ügyészség, egyéb
hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és
módon.
Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatait az
igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink.
IV. Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megteszi. Ennek keretében
elfogadja és kialakítja, rendszeresen felülvizsgálja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általa kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megtesz
minden tőle telhetőt, hogy megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy
megváltoztatását, gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá,
azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő felhívja mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján
továbbítja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének. Az Adatkezelő a fentiek keretében az
információtechnológiai megoldásokat úgy alakítja ki, illetve választja meg, hogy biztosítsa az adatokhoz való
hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és
változatlanságukat.
Ennek keretében többek között jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást,
rendszeres biztonsági mentést hajt végre, illetve alkalmaz. Az Adatkezelő mindenkor figyelemmel kíséri a technika
fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt védelmi
szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazza.
V. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a
személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak,
így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.
Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen
mennyiségben, pótolhatók-e stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Amennyiben a
kockázatokat nem tudjuk elhárítani, az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az

incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi
incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.
VI. Az Ön jogai Hozzájárulás visszavonása Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül az
alábbi elérhetőségeken visszavonni:
e-mailben: fogyasztok@coca-cola.hu
postai úton: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.

A játékból való törléssel hozzájárulása szintén visszavontnak tekintendő. A hozzájárulás visszavonását követően az
érintett személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés
jogszerűségét nem érinti. Hozzáférés joga: Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet
arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében: az
adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek
kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét
biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga, hogy
kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok
forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések.
A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első
másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló,
ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel. Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: Ha
észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy
kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.
Törléséhez való jog ("az elfeledtetéshez való jog"): Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését.
Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség
teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása az adatok törlését vonja magával, feltéve, hogy nincs fontosabb ok,
amely okán a törlés nem teljesíthető. Törlésnek továbbá akkor van helye, ha a) az adatokra az adatkezelés eredeti
céljából már nincs szükség; b) az adatok kezelése jogellenes; c) a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez
minket. Adatkezelés korlátozásához való jog: Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását,
ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé
teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi,
és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön
hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség. Az
adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk. Adathordozhatósághoz való jog: A
jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelést érintően Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes
adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át az Ön vagy az Ön által kijelölt másik
személy részére.

VII. Kérelmek előterjesztése, megválaszolása
• Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre
az fogyasztok@coca-cola.hu e-mail címre vagy postai levélben a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. részére a
Dunaharaszti, Némedi út 104, 2330
címre. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni.

Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz
nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni. A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük.
Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással
ellátott tájékoztatást küldünk Önnek. A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem
nyilvánvalóan megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellegére tekintettel - túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű
összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.
Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük,
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról,
hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk. VIII. Kártérítés, sérelemdíj
Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy
másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni.
Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.
Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt
bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.
IX. Igényérvényesítés módja
1. Adatkezelő megkeresése Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el
jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett
elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban
feldolgozhassuk, kezelhessük.
2. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni. A NAIH
elérhetőségei: honlap: http://www.naih.hu/ cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c postai cím: 1530
Budapest, Pf.: 5. elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu 3. Bírósághoz fordulás Tájékoztatjuk,
hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi
székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.
Adatkezelési szabályzat: https://hu.coca-colahellenic.com/hu/adatvédelmi-és-cookie-nyilatkozat/
Budapest, 2019. 06.18.

