
 
Ferihegy Autó Kft. 

Nyerj tesztautót a márciusi hosszú hétvégére 
nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata 

 
1. A játék szervezője és lebonyolítója  
A nyereményjáték szervezője a Ferihegy Autó Kft. honlap címe: www.nissanferihegy.hu 
a továbbiakban: Ferihegy Autó Kft vagy szervező. 
 
2. A nyereményjáték időtartama, részvételi feltételek  
A nyereményjáték 2021. február 10. és 2021. március 10. között tart (akciós vagy pro-
móciós időszak).  
A nyereményjátékban az 1. pontban meghatározott Szervezővel kötött hatályos 
Egyetemes szolgáltatás azon felhasználó (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki: 

• regisztrálja nevét, e-mail címét és telefonszámát a nyereményjáték weboldalán 

• a regisztrációt követően személyesen részt vesz a Ferihegy Autó Kft. 
szervezésében való Nissan Qashai tesztvezetésen,a fent feltüntetett időszakban, 
a 1185. Budapest, Üllői út 822. címen található Ferihegy Autó Kft. tulajdonában 
álló Nissan Márkakereskedés telephelyén, értékesítővel előre egyeztetett 
időpontban. 

• Rendelkezik érvényes jogosítvánnyal. 

• Betöltötte 18. életévét. 
 
3. A nyereményjáték nyereménye: 
A Ferihegy Autó Kft. által közvetített Nissan Qashqai tesztautó használata: 2021. Március 
12. 16:00-   2021. Március 16. 08:00 óra közötti időtartamban, hosszútávú tesztvezetési 
nyilatkozat kitöltése és aláírása után.. 
 
A fentiek szerint a Játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel jogosulttá válik 
a nyeremények sorsolásán való részvételre, és a nyereményre a 3. pont szerint.  
 
A tesztvezetésen való részvétel önkéntes, azt a Szervező az ügyfelei számára 
díjmentesen biztosítja. A regisztráció és jelen játékban való részvétel önmagában nem 
feltételezi semmilyen termék megvásárlását, vagy olyan szolgáltatás igénybevételét, 
amely fizetéshez kötött.  
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a szervező munkavállalói, és ezen személyek 
hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdésé-nek 2. pontja).  
 
4. A nyeremények átadása  
A nyereménysorsolás után a Szervező egy órán belül felveszi a nyertes játékossal a 
kapcsolatot a regisztráció során megadott elérhetőségén.  

• Az elsődleges kapcsolatfelvételi mód a játékos telefonos elérhetősége.  
 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja 
át a nyertesnek, melynek során kép és videó anyagot is készíthet, ha ahhoz a nyertes 
előzetes beleegyezését adja ismerve a felvétel felhasználásának célját, idejét, minden 
lényeges információt. 
 



A nyertes neve a nyeremény átadásakor kiposztolásra kerül a szervező Facebook 
oldalán, ha ahhoz a nyertes előzetes beleegyezését adja ismerve a poszt 
felhasználásának célját, idejét, minden lényeges információt. 
 
  
5. A nyertes kisorsolása, a nyertes értesítése  
A nyertes, véletlengenerátor segítségével elektronikusan, a játékosok megadott e-mail 
címei közül kisorsolásra. Amennyiben nem elérhető az eredeti nyertes, úgy pótnyertest 
sorsolunk ki az eredeti nyertessel való sikertelen kapcsolatfelvételi utáni 3 óra elteltével. 
 
A játék nyertesét várhatóan az alábbi időpontban sorsoljuk ki:  
2021. március 11.  
 
 
6. A nyereményjátékból való kizárás  

• A nyereményjátékban nem vehet részt, és kizárásra kerül az a személy, aki a 
jelen részvételi- és játékszabályzat feltételeit akár teljes egészében, akár bármely 
rendelkezése tekintetében nem fogadja el.  

• A nyereményjátékban nem vehet részt az a személy, aki 4. pont szerinti adatai 
jelen nyereményjátékkal összefüggő bármilyen jellegű kezelése, továbbítása, 
felhasználása ellen bármilyen formában tiltakozik.  
 

6. Adatkezelés és adatvédelem  
A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a 
mellékelt adatkezelési tájékoztatót. 

 
7. Egyéb kikötések  
A nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen 
részvételi- és játékszabályzat szerint történik.  
Amennyiben a részvételi- és játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a 
hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi- és játékszabályzatot indoklás 
nélkül megváltoztassa.  
A Szervező a részvételi- és játékszabályzat módosítását a www.nissanferihegy.hu 
oldalon teszi közzé  
A nyereményjátékban való részvétel önkéntes.  
Ha a résztvevő a jelen részvételi- és játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése 
tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem 
vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.  
A nyereményjátékban résztvevő személy minden további jogcselekmény nélkül, 
automatikusan, feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzat feltételeit, 
továbbá lemond a nyereményjáték lebonyolításával, a nyereményekkel és a nyertesekkel 
kapcsolatban a Szervezővel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének 
lehetőségéről.  
A Szervező kifejezetten kiköti, hogy a Ptk. 6:121. § (1) bekezdésének a.) pontjában 
foglaltakra is figyelemmel a jelen nyereményjátékból eredő követelések bírósági úton 
nem érvényesíthetők.  
Tekintettel arra, hogy a játékban történő részvétel ingyenes (tétfizetéshez nem kötött), 
továbbá arra, hogy feladványok helyes megválaszolásához kötött így a Szerencsejáték 
szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá nem esik, nem 

http://www.nissanferihegy.hu/


engedélyköteles, és nem bejelentés-köteles tevékenység. Amennyiben Szervezőnek 
adófizetési kötelezettsége fakadna a jelen nyereményjáték szervezéséből, azt a játékban 
résztvevőkre, vagy a nyertesekre nem hárítja át, maga viseli. 
 
A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő személy kijelenti, hogy elolvasta, 
megér-tette és feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzat feltételeit. 
 

Adatkezelési tájékoztató a 

„Nyerj tesztautót a márciusi hosszú hétvégére” 

nyereményjátékkal kapcsolatban 

 

A Ferihegy-Autó Kft. (székhely: 1185 Budapest, Üllői út 822., cégjegyzékszám: 01- 09-701147, adószám: 

12740112-2-43, telefonszám: 1/297-0310, e-mail: ferihegyauto@ferihegyauto.hu, 

nissan@ferihegyauto.hu, önállóan képviseli: Bódás János ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő neve, 

elérhetősége: Dr. Bölcskei Krisztiánné e.v., bolcskei.nikolett@adatvedelmiauditor.hu, 20/570-3773), mint 

adatkezelő fontosnak tartja minden érintett természetes személy adatkezeléshez kapcsolódó jogának 

tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a „Nyerj 

tesztautót a márciusi hosszú hétvégére” nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelése során a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó uniós és hazai jogszabályi rendelkezések értelmében jár el. 

 

Rövid összefoglalás 

Cél a nyereményjátékban történő részvétel biztosítása, a sorsolás 

lebonyolítása, Nyeremény bizonyítható átadása 

Jogalap részvétel és adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. 

cikk 1. a) pontja), továbbiakban lásd alább 

Érintettek a Nyereményjáték szabályzat szerinti Játékosok, nyeremény átadása 

kapcsán a Játékosok közül ki-sorsolt Nyertes  

Adatkategória lásd alább az egyes célonként 

Időtartam lásd alább az 5. pontban 

Forrás érintettek 

 

Mi az adatkezelés célja? 

 

1. Az adatkezelés célja a nyereményjátékban történő részvétel biztosítása, a sorsolás 

lebonyolítása, a Nyertessel történő kapcsolatfelvétel, a Nyeremény bizonyítható 

átadása. 

 
Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai, jogalapjai? 

 

2. A kezelt adatok köre, céljai, jogalapja: 

 

a. a nyereményjátékban részvétel során: 
adatkör cél jogalap 

regisztráció során megadott 

név 

azonosítás, megszólítás 



regisztráció során megadott 

e-mail cím 

azonosítás, kapcsolatfelvétel önkéntes hozzájárulás 

(GDPR 6. cikk (1) a) 

pontja) regisztráció során megadott 

telefonszám 

azonosítás, kapcsolatfelvétel 

regisztráció időpontja nyereményjátékban történő 

részvétel feltétel teljesítése 

(bizonyítása) 

Adatkezelő jogos 

érdeke a későbbi 

bizonyítás (GDPR 6. 

cikk (1) f) pontja) 

tesztvezetésre jelentkezés 

során kitöltött nyilatkozat 

adatkörei 

nyereményjátékban történő 

részvétel feltétel teljesítése 

(bizonyítása),  

egyébként a nyilatkozat célja 

az érintettek nyilatkozattétele, 

azonosítása és szükség esetén 

(felelősségvállaló 

nyilatkozatban 

meghatározottak be nem 

tartása esetén) 

kapcsolatfelvétel és –tartás 

felelősségvállaló 

nyilatkozat adása az 

Adatkezelő jogos 

érdekén (GDPR 6. cikk 

(1) f) pontján) alapul 

és a szolgáltatás 

igénybe vételének 

feltétele 

  

b. sorsolás  céljából: 

adatkör cél jogalap 

regisztráció során megadott 

név 

azonosítás, megszólítás önkéntes hozzájárulás 

(GDPR 6. cikk (1) a) 

pontja) regisztráció során megadott 

e-mail cím 

azonosítás, kapcsolatfelvétel 

sorolás időpontja bizonyíthatóság Adatkezelő jogos 

érdeke a későbbi 

bizonyítás (GDPR 6. cikk 

(1) f) pontja) 

 

c. kiértesítés céljából történő kapcsolatfelvétel kapcsán: 

adatkör cél jogalap 

regisztráció során megadott 

név 

azonosítás, megszólítás önkéntes hozzájárulás 

(GDPR 6. cikk (1) a) 

pontja) regisztráció során megadott 

e-mail cím 

azonosítás, kapcsolatfelvétel 

regisztráció során megadott 

telefonszám 

azonosítás, kapcsolatfelvétel 

kapcsolatfelvétel időpontja bizonyíthatóság Adatkezelő jogos 

érdeke a későbbi 

bizonyítás (GDPR 6. 

cikk (1) f) pontja) 

 

d. Nyeremény átadás-átvétel céljából: 

adatkör cél jogalap 

személyazonosság 

igazolásához szükséges 

adatok 

nyertes és a nyereményt 

átvevő azonosítása céljából 

önkéntes hozzájárulás 

(GDPR 6. cikk (1) a) 

pontja) 

kép, videó felvétel Adatkezelő marketingje 

hosszú hétvége 

vonatkozásában a 

tesztvezetésre jelentkezés 

nyilatkozatában megadott 

személyes adatok 

az érintettek nyilatkozattétele, 

azonosítása és szükség esetén 

(felelősségvállaló 

nyilatkozatban 

meghatározottak be nem 

felelősségvállaló 

nyilatkozat adása az 

Adatkezelő jogos 

érdekén (GDPR 6. 

cikk (1) f) pontján) 

alapul és a 



tartása esetén) 

kapcsolatfelvétel és –tartás 

szolgáltatás igénybe 

vételének feltétele 

 

Kik az érintettek? 

 

3. Az érintettek köre: a Nyereményjáték szabályzat szerinti Játékosok, nyeremény 

átadása kapcsán a Játékosok közül kisorsolt Nyertes. 

 
Honnan vannak az adatok? 

 

4. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 
 

Mi az adatkezelés időtartama? 

 

5. Adatkezelés időtartama:  

a. Játékos a Nyereményjátékon történő részvétel során megadott személyes 

adatait Szervező a Nyereményjáték lebonyolítását követő fél évig őrzi meg 

későbbi bizonyíthatóság céljából. 

b. Szervező az adó-nyilvántartási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges 

személyes adatokat 8 évig őrzi meg. 

c. Adatkezelő a nyeremény átadás-átvétel során készített felvételeket a 

hozzájárulásban meghatározott időtartamban kezeli. 

d. a tesztvezetési nyilatkozatokat a Szervező 6 hónapig őrzi meg, mert 

tapasztalata az, hogy 6 hónapon belül érkeznek hatósági (rendőrségi) 

megkeresések egy-egy érintett által elkövetett szabálysértés kapcsán. 
 

Történik adatközlés harmadik fél számára, bevonásra kerül adatfeldolgozó? 

 

6. Adattovábbítás történhet hatóság, bíróság számára szükség esetén. 

 
Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő? 

 

7. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat 

a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, 

amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre 

juttatásához szükségesek.  
 

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a belső szabályzatok, utasítások, eljárási 

rendek útján (is) gondoskodik.  

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor 

tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt 

választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan 

nehézséget jelentene. 



 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:  

o az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan 
személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,  

o az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy 
eltávolításának megakadályozásáról, 

o az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban 
tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének 
megakadályozásáról,  

o az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján 
történő használatának megakadályozásáról,  

o arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési 
engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 

o arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli 
berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották 
vagy bocsáthatják rendelkezésére  

o arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, 
mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe 

o a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben 
történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének 
megakadályozásáról  

o arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen. 
o arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról 

jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével 
sem lehessen megváltoztatni. 

 

Milyen jogai vannak az érintetteknek? 
 

8. Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az 

érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen 

jogaival élhet. 
 

 

Előzetes 

tájékozódáshoz 

való jog 

Hozzáférés 

joga 

Helyesbítés 

joga 

Törlés 

joga 
Korlátozás 

Adat-

hordozhatóság 

Tiltako-

zás 

Hozzájárulás 

visszavonása 

Hozzájárulás ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ 

Megállapodás ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ 

Jogi 

kötelezettség ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ 

Létfontosságú 

érdek ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 

Közfeladat, 

közhatalmi 

jog. 
✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ 

Jogos érdek ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ 

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) 

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 



személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha 

személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül 

sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti 

megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az 

érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri. 

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk) 

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.  

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az 

adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben. Jelen esetben nem alkalmazható. 

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban 

meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más 

műveletet az adattal ne végezzen. 

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 

indokaival szemben. 

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 

személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb 

jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve 

jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő 

nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás 

költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai 

intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett 

kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, 

illetve másodpéldányának törlését. 



 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 

hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az 

adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek 

(automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak . 

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol 

és hogyan élhet jogaival? 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, 

valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai vagy e-mail-es elérhetőségre küldött nyilatkozattal 

tehetik. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és 

megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi 

Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben érintett az Adatfeldolgozóhoz fordul, 

úgy Adatfeldolgozó a megkeresést az Adatkezelő számára továbbítja. 

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. 

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

www: http://www.naih.hu  

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az 

alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html. 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is. A lakóhelye szerint 

illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso  
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