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Bridgestone Abroncs Kitartás Kihívás 2018 
2018. június 11. ― 2018. június 17. 
JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

Az Agora Nonprofit Kft. – Tatabánya Pont (székhely: 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 

19.; cégjegyzékszám: 11-09-015404; adószám: 20579339-2-11; a továbbiakban: Szervező) 

játékot (továbbiakban: Játék) és ahhoz kapcsolódó eredményhirdetést (a továbbiakban: 

Eredményhirdetés) szervez. 

A Játék célja a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. (a továbbiakban: Támogató) 

megjelenítése és rendezvényelem-szervezése a 6. Tatabányai Sörfesztiválon (a 

továbbiakban: Rendezvény). 

Az Eredményhirdetés keretében azon résztvevőknek, akik megfelelnek a jelen játék- és 

adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1. és 2. pontjába foglalt együttes 

feltételeknek, valamint a Játékban nyújtott kiemelkedő teljesítményükkel elérik az első 

3 legjobb helyezés valamelyikét, a Támogató értékes ajándékokat ad át (lásd 6. pont). 

1. A játékban történő részvétel feltételei 

A Játékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (a 

továbbiakban: Játékos): 

a) a Játék ideje alatt valós adataival regisztrál a www.tatabanyapont.hu oldalon 

vagy személyesen a Rendezvény helyszínén, a Támogató standjánál 

 nevének 

 telefonszámának 

 e-mail címének megadásával (a továbbiakban: Regisztráció), 

b) kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy az 1.a) pontban felsorolt adatait a 

Szervező továbbítsa a Támogató számára, illetve fordítva, 

c) hozzájárul, hogy a Rendezvény helyszínén, a Játék, valamint az Eredményhirdetés 

időtartama alatt kép-, hang- illetve filmfelvétel készüljön róla 

és  

d) elfogadja az adatkezelési nyilatkozatot. 

2. Az Eredményhirdetéssel és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók 

Akik a Játék ideje alatt a feltételeket teljesítik, kizárólag saját, valós adataikkal jogosultak részt 

venni a Játékban és az Eredményhirdetésen. 

A Játékban ugyanazon résztvevő – függetlenül attól, hogy hányszor regisztrált – csak egyszer 

vehet részt. 

A Szabályzat feltételeit nem teljesítő Játékos, illetve azon Játékos, aki csalással, valótlan adatok 

megadásával, többszöri regisztrációval próbálja meg nyerési esélyeit növelni, a Játékból kizárásra 

kerül, és így nem jogosult a nyeremény átvételére. 

A résztvevők elfogadják, hogy a részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű 

megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. 
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3. A Játék leírása 

A Játékban történő részvétel feltétele az online felületen, illetve a Rendezvény 

helyszínén történő Regisztráció.  

A Játékban résztvevő Játékosok száma korlátozott, így a Regisztráció az összes férőhely 

beteltével lezárul, a megadott időkorláttól függetlenül.   

A Játékban résztvevő regisztrált Játékosok a Rendezvény helyszínén, a Támogató 

standjánál csoportos gumiabroncs-emelő versenyben vesznek részt.  

A Játék első szakaszának időtartama alatt a 10 legjobb helyezést elért Játékos a Játék 

második szakaszában, a Rendezvény utolsó napján, a Rendezvény helyszínén, a 

Bridgestone Színpadon (2800 Tatabánya, Árpád tér), 2018. június 17-én, vasárnap, 16 órakor 

megrendezett döntőn (a továbbiakban: Döntő) méri össze tudását.  

A Döntőben résztvevő Játékos vállalja, hogy a Rendezvény helyszínén, a Bridgestone Színpadon, 

nyilvánosság előtt játszik.  

Amennyiben a Döntő lejátszására jogosult Játékos nem jelenik meg a Bridgestone Színpadnál a 

Döntő időpontjában vagy nem kíván a nyilvánosság elé állni, elveszíti jogát a nyeremény 

átvételéhez. Helyébe az őt követő legjobb eredményt elérő Játékos lép. 

4. A Regisztráció, a Játék, és a Döntő időtartama 

A Játékra történő online Regisztráció 2018. június 11., hétfő 0:00 és 2018. június 14., 

csütörtök 12:00 között tart.  

A Játék 2018. június 15-én, pénteken 17:00―19:00 között, 2018. június 16-án, szombaton 

16:00―18:00 között tart.  

A Döntő 2018. június 17-én, vasárnap 16:00―16:30 között tart. 

5. Eredményhirdetés 

Az Eredményhirdetés és a nyeremények átadása a Rendezvény helyszínén, a Bridgestone 

Színpadon (2800 Tatabánya, Árpád tér) történik, közvetlenül a Döntő után.  

A Döntő időpontja: 2018. június 17., vasárnap, 16 óra  

6. Nyeremények 

Az 1. és 2. pont szerinti együttes feltételeket teljesítő, a Játék, valamint a Döntő 

időtartama alatt az első 3 legjobb helyezést elérő Játékos (a továbbiakban: Nyertes) 

között az alábbi nyeremények kerülnek átadásra: 

 1. helyezett: választható Bridgestone gumiabroncs szett 200.000 Ft értékben 

 2. helyezett: Bridgestone sportcsomag 

 3. helyezett: Bridgestone sportcsomag 

A Szervező az Eredményhirdetést követően egyezteti a nyertessel, hogy a jogszabályi 

előírások szerinti határidőn belül hol és milyen módon kapja meg a nyereményt. 
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7. A nyeremény átvételével kapcsolatos szabályok 

A Nyertesek az Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadják el a nyereményt.  

A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget, és a nyeremény 

kiszállításának költségét a Támogató viseli. 

A Szervező és a Támogató a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes 

ilyen igényét jogszabályi keretek között érvényesítheti. 

A nyeremények a Döntő eredményhirdetését követő 30 napon belül kerülnek átadásra.  

A Nyertesek kötelesek együttműködni a Támogatóval annak érdekében, hogy a 

nyeremények átadására legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül sor 

kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz 

eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a 

Támogató felelőssége nem állapítható meg. 

A Támogató a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja 

biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a 

Játékosra nézve Jogvesztő. 

Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a 

nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak 

törvényes képviselőjével és/vagy gyámjával/gondnokával együtt jogosult. 

8. A megnyert nyeremény készpénzre nem váltható át. 

9. A Játékkal kapcsolatos információk 

A Játékról információk: www.tatabanyapon.hu 

10. A személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

10.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a 2018. május 25. napján hatályba lépő, az Európai 

Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) az említett 

dátumtól alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a 

jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy 

megadott személyes adatait az Agora Nonprofit Kft. az adatkezelési időtartam alatt kezelje. 

10.2. A Játékban történő részvétel érdekében a felületen és a jelen Szabályzat 1. a) pontjában 

felsorolt adatok kezelése érdekében adott hozzájárulással a Játékos kifejezett hozzájárulását 

adja az alábbiakhoz: 

a) a Játék tartama alatt és a nyeremények átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel 

akár teljes egészét, akár részleteit az Agora Nonprofit Kft. – Tatabánya Pont és a 

Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. reklám céljából felhasználhatja, 

b) a nyertesek nevét az Agora Nonprofit Kft. – Tatabánya Pont és a Bridgestone Tatabánya 

Termelő Kft. nyilvánosságra hozhatja. 
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11. További adatkezelési szabályok 

Az adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére 

nem kerül átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket, a 10.2.a) 

pont szerinti nyilvánosságra hozatal esetét, valamint a 1.b) pontban foglaltakat. 

a. Az adatkezelés célja és jogalapja 

Az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes. 

Az adatkezelés célja: a Játék megszervezése és lebonyolítása, továbbá ― az erre irányuló 

külön hozzájárulást megadó személyek körében ― az Eredményhirdetés megszervezése és 

lebonyolítása.  

Az adatkezelés jogalapja: a Játékos által a Regisztráció során adott önkéntes és 

tájékozott hozzájárulás. 

b. Az adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló vagy 

értékesítési jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg. 

c. Az adatkezelés/tárolás időtartama 

A Játékos által megadott személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama 3 hónap. 

d. Tájékoztatás az érintett panasztételi jogáról 

Az érintett az adatkezelésre vonatkozó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 

www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. 

e.  Tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adat szolgáltatása nem jogszabályon és nem 

szerződéses kötelezettségen, hanem az Ön által adott önkéntes és tájékozott 

hozzájáruláson alapul, továbbá, hogy az adatszolgáltatás szerződéskötésnek nem 

előfeltétele. 

Ön nem köteles a személyes adatait megadni, az adatszolgáltatás elmaradása és az 

adatkezeléshez történő hozzájárulás megadása nélkül azonban a Játékban nem vehet 

részt. 

12. A játékból mindvégig ki van zárva: 

a) Szervező és Támogató vezető tisztviselői és munkavállalói, megbízottjai, valamint 

az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában 

meghatározott hozzátartozói, 

b) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 8:1. § 

(1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. 
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13. További információ 

A Szervező az Eredményhirdetés lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a 

jelen Szabályzat 1. és 2. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Nyertes. 

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló hibákért sem a Szervező, sem 

a Támogató, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget. 

A Játékos saját felelősségére vesz részt a Játékban. A Játék közben történt esetleges 

sérülésekért sem a Támogató, sem a Szervező nem vállal felelősséget. 

Agora Nonprofit Kft. – Tatabánya Pont 


