-Játékszabályzat
és Adatkezelési tájékoztatóA Játékszabályzat és Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az ADRIENNE
FELLER COSMETICS Zrt. (székhely: 5126 Jászfényszaru, Albert Einstein út 3., cégjegyzékszám:
16-10-001818, a továbbiakban: Társaság) által Instagram oldalán szervezett, „Inlfuencer
nyereményjáték” elnevezésű Instagram játékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.
A Játék szervezője és lebonyolítója a Társaság.
A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti, kezeli, támogatja
vagy hagyja jóvá a Instagram. Az adatszolgáltatás nem az Instagram, hanem a Társaság részére
történik. A Játék nem kapcsolódik azInstagram-hoz, a Játékkal kapcsolatban az Instagram-ot nem
terheli felelősség.
1. Jelentkezés a Játékra
A Játékra a Társaság által közzétett tartalom/kép like-olásával és kommentelésével lehet jelentkezni,
illetve a társaság oldalát is beleértve be kell követni a nyereményjátékban résztvevő összes
influencert: @Ludmanfruzsina, @Lindaszunai, @veghjudit, @Brigitta.kulin

2. A Játékban résztvevő személyek, részvételi feltételek
A Játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, az Instagram-on saját profillal
rendelkező, nagykorú természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek
maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele
(továbbiakban: Játékos).
A Játékban történő részvétel feltétele a Játékban feltett kérdésre a Társaság által közzétett tartalom
like-olása, hozzászólása és az oldal és a megjelölt influencerek követése a Játék időtartama alatt.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a Társaság közvetlen vagy közvetett
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói
egyéb, a Játék előkészítésében és lebonyolításában közvetlenül közreműködő (pl. adatkezelők,
adatfeldolgozók) cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint
azok közeli hozzátartozói.
A Játékba érkező hozzászólásokat a Társaság moderálhatja, mely alapján megszűr és töröl minden
olyan hozzászólást, melyek jogszabályba ütköznek, a Társaság termékeivel konkurens termékre
történő utalást tartalmaznak, vagy erőszakos, jó erkölcsbe ütköző tartalmúak.
Egy Játékos csak egy hozzászólással vehet részt a Játékban. Kizárásra kerül, aki ezen rendelkezést
megszegi vagy bármilyen más módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását.
A Játékból – a Társaság megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék
szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt
csapatban, és/vagy nem valós Instagram profillal vesznek részt a Játékban, 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 Társaságnak okoztak.
A kizárás tényéről a Társaság nem értesíti a Játékost. Amennyiben technikai visszaélés gyanúja merül
fel, úgy a Társaság a Játékot érvénytelennek tekinti, a sorsolást nem ismétli meg.

3. A Játék leírása
3.1 A Játékban való részvétel díjmentes. A Játék neve: „Influencer nyereményjáték”

Jelen Szabályzat 2021.08.27-ig érhető el a Játék oldalán.
3.2. A Játék időtartama
A Játék időtartama: 2021.08.19-26.-ig.
A Játék, illetve annak feltételei bármilyen kötelezettség vagy következmény nélkül egyoldalúan
módosítható, felfüggeszthető vagy visszavonható a Társaság részéről, utóbbi esetben a Társaság
gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről.
4. Nyeremények
A Játék nyereménysorsolásakor az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra a Játékosok között:
100.000 Ft értékű személyre szabható Adrienne Feller Vásárlási utalvány, melyet a Társaság
futárszolgálat útján juttat el a nyerteshez.
A nyeremények másra át nem ruházhatók és nem válthatók át pénzre, vagy bármi másra.

5. Sorsolás
A nyeremény sorsolásának időpontja:2021.08.27.10 óra
A nyeremény sorsolásában részt vesz minden Játékos, aki a Játék kezdete óta eleget tett a Játék
követelményeinek.
A sorsolás helyszíne: az ADRIENNE FELLER COSMETICS Zrt. 1036 Budapest, Perc utca 2. szám alatti
fióktelepe. A sorsoláson 1 nyertes és 1 pótnyertes kerül kisorsolásra.
A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Társaság három
munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt történik, melyről a sorsolási bizottság tagjainak
aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.
Nyertes a sorsolás eredményeként a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult
Játékos.
A sorsoláson nem vesz részt az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely
adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.
Az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye településadatának Weboldalon történő
közzétételére vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja, elveszíti a nyereményre szóló
jogosultságát.

6. Nyertesek értesítése
A Társaság a Nyertes nevét a sorsolást követően a Posztban hozzászólásként közzéteszi a sorsolást
követő 10 munkanapon belül a https://www.instagram.com/adriennefeller_official/ oldalon,
amelyhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak.
A Társaság a Nyertes nevének közzétételével egyidejűleg megadja a marketing@adriennefeller.hu
e-mail címet, melyen a Nyertesnek kell jelentkeznie annak érdekében, hogy a Nyeremény
elküldésének részleteit egyeztethessék. A Nyertes a marketing@adriennefeller.hu

e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az
Értesítést, és 8 (nyolc) munkanapon belül köteles e-mailen elküldeni a kézbesítéséhez szükséges
személyes adatait (teljes név, kézbesítési cím, telefonszám). Amennyiben a Nyertes a fenti határidőn
belül az Értesítést nem igazolja vissza, illetve a kért adatokat nem adja meg, úgy kizárásra kerül és a
Társaság az elsőnek kisorsolt pótnyertest hirdeti ki új nyertesnek, akit az előbbiek szerint kiértesít.
Amennyiben a pótnyertes értesítése, illetve az adatbekérés is sikertelen, a sorban következő
pótnyertest minősíti nyertesnek és keresi meg. A kiértesítés, illetve adatbekérés eredménytelensége,
vagy bármely más gátló tényező esetén (pl. adatkezelési hozzájárulás visszavonása) a Társaság mindig
a soron következő pótnyertest minősíti nyertesnek és vele kapcsolatban jár el a fentiek szerint,
mindaddig, amíg van további pótnyertes. A nyeremény kézbesítése teljes vagy részleges
meghiúsulása esetén a Társaság a Játékot eredménytelennek, vagy részlegesen eredménytelennek
nyilvánítja. A Társaság nem vállal felelősséget az értesítés sikertelenségéért. A Nyertes nem jogosult a
nyeremény átvételére, ha Instagram profilja az egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt
törlésre kerül.
A nyeremény átadása a sikeres kapcsolatfelvételtől számított 10 munkanapon belül történik. A
Nyertesek futárszolgálat útján kapják meg a nyereményt. A nyereményeket kizárólag magyarországi
lakóhellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Társaság a nyereményt egy
alkalommal kísérli meg kézbesíteni.
A Játékosok és a nyertesek tudomásul veszik, hogy eredménytelen sorsolás esetében a Társaság a
sorsolást nem köteles megismételni és a Nyertesek visszajelzésének elmulasztásából eredően a
Társaságot semmilyen felelősség nem terheli.
A jelen pontban foglalt rendelkezések megfelelően irányadóak a pótnyertesre is.
7. Adatkezelés
7.1 Az adatkezelés jogalapja: a Játékosok önkéntes hozzájárulása.
7.2 Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
a) nyertesség esetén a Társaság a Weboldalon közzéteszi nevüket
b) a Játékra során megadott személyes adataikat a Társaság, mint Adatkezelő a jelen Játék
lebonyolítása (a hozzászólások ellenőrzése, sorsolás, nyeremények átadása) érdekében az
említett célokhoz kötötten rögzítse, kezelje és felhasználja hozzájárulásuk visszavonásáig, de
legfeljebb sorsolást követő 5. napig, nyertesek esetén jogszabály alapján 8 évig az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6.
cikk (1) bekezdése c) pontja alapján
c) a Játékra való jelentkezésükkel kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat és az abban foglalt
adatkezelés minden rendelkezését.
7.3 Adatkezelő
Név: ADRIENNE FELLER Cosmetics Zártkörűen Működő Részvénytársaság (úgy is, mint „ADRIENNE
FELLER”)
Székhely: 5126 Jászfényszaru, Albert Einstein út 3.
Telefon: 061-336-04-66
E-mail: info@adriennefeller.com
Adatvédelmi felelős: Mártonné Uhrin Enikő
Adatvédelmi felelős beosztása: vezérigazgató

7.4 Az adatszolgáltatás önkéntes, és előfeltétele a Játékra történő jelentkezésnek és a nyeremény
átadásának. Ennek hiányában az érintett nem vehet részt a Játékban.
Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása (a hozzászólások ellenőrzése, sorsolás, nyeremények
átadása).
Az Érintettek köre: a Játékra jelentkezett természetes személyek.
Az érintett személyes adatok kategóriái: az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek a fenti
célok érdekében elengedhetetlenek.
Az Adatkezelő a következő adatokat kezelheti: a) név; b) e-mailcím; c) a Játék során írt hozzászólás és
annak dátuma
nyertesek és a nyertesek helyébe lépő pótnyertesek esetén: a) név; b) e-mailcím; c) a Játék során írt
hozzászólás és annak dátuma d) lakcím; e) telefonszám.
7.5 A személyes adatok tárolásának időtartama: a személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig, de
legkésőbb a sorsolást követő 5. napig, a nyertesek személyes adatai, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése alapján a nyeremények átadásának napjától számított 8 évig kerülnek
tárolásra és kezelésre.
A fenti időtartamok letelte után a személyes adatok az adatkezelő nyilvántartásából törlésre
kerülnek.
7.6. Az érintett jogai:
a) az átlátható tájékoztatáshoz való jog
b) tárolt adatokhoz való hozzáférés joga
c) helyesbítéshez való jog
d) törléshez való jog
e) tiltakozáshoz való jog
f) az adatkezelés korlátozásához való jog
g) az adathordozhatósághoz való jog
h) az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga
i) panasz benyújtásának joga.
Az Érintett fenti jogaival bármikor élhet.
7.7 A Társaság szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás
során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védi, különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli
célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, ellen.
A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag az adatkezelés
céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.
A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja az ADRIENNE FELLER COSMETICS Zrt. Adatkezelési
tájékoztatóját és hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a jelen pont, valamint az előbbi Adatkezelési
tájékoztató szerint a Játékos adatait kezelje.
A Társaság részletes adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége:

https://bit.ly/2Vg1PPu

8. Felelősség
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk
viselik. Értesítési késedelemért a Társaság nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra
történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Társaságnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel
kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a
Játékosokat terheli. A Társaság kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért
a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a
Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért. A Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a
Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe, a Instagram
profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Társaság mindennemű felelősségét
kizárja.
9. Egyéb
A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására. Amennyiben a Játékkal
kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a marketing@adriennefeller.com email címre! Kérjük, hogy
a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.
Kelt: Budapest, 2021.08.19.

