
JÁTÉKSZABÁLYZAT („Szabályzat”) 

 

A Nyereményjáték elnevezése: „Játssz és nyerj értékes BMW nyereményeket és étteremi 

ajándékutalványokat!” (a továbbiakban: „Játék”). 

A Játék szervezője: Dining Guide Kft., székhely: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 84., adószám: 

24842132-2-07 (a továbbiakban: "Szervező").  

A Szervező a Játékban résztvevő személyek által megadott személyes adatokat az Európai Parlament 

és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2016/679. sz. rendeletének („GDPR”) megfelelően kezeli.  

1. Általános rendelkezések  

A Játékban részt vehet minden természetes személy (továbbiakban: Játékos).  

A Játékból ki vannak zárva:  

(1) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek a Ptk. 8:1 

paragrafusában meghatározott hozzátartozói;  

(2)  a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, a Játék Főszponzora (BMW) és éttermi 

szponzorai, illetve azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban 

résztvevő megbízottjai / alvállalkozói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 

paragrafusában meghatározott hozzátartozói;  

2. A Játék időtartama:  

A Játék 2021. január 25. napjától 2021. március 30. napján 23:59 óráig tart. A Játék időtartamát 

követően beérkező regisztrációk nem vesznek részt a sorsoláson.  

3. A Játékban való részvétel menete:  

A https://alacarte.diningguide.hu/ oldalon található regisztrációs modul kitöltésével a profil 

tulajdonosa automatikusan elfogadja a Játék feltételeit, részt vesz a Játékban és a sorsolásokon. A 

játékosnak adatai kezeléséhez (amelynek szabályait a jelen Szabályzat 7. pontja tartalmazza) – a 

játékban való részvételre, a Szervező direkt marketing megkeresésére, valamint a Főszponzor (BMW 

Magyarország Kft., székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci út 59., adószám: 27279195-2-13) direkt marketing 

megkeresésére vonatkozóan – külön-külön linken („pipa” lehelyezésével) is hozzá kell járulnia. A 

játékban való részvételre vonatkozó adatkezeléshez történő hozzájárulás nélkül érvényes regisztráció 

nem lehetséges.  

A Játékosok az általuk megadott keresztnév és vezetéknév alapján kerülnek azonosításra. Az adatok 

esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de 

nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.  

A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, 

üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, és ezáltal 

ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló 

tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges 

meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem 

felel. Egy emailcímről egy regisztrációt fogadunk el. 

https://alacarte.diningguide.hu/


4. A sorsolások időpontjai + a BMW által felajánlott nyeremények: 

1. 2021. február 1. (hétfő) 

1 db BMW i bőr hátizsák 

2. 2021. február 10. (szerda) 

1 db BMW i kiöntő 

3. 2021. február 22. (hétfő) 

1 db kávékiöntő + 1 db BMW i fa tálka + 1 db BMW i pohárszett 

4. 2021. március 3. (szerda)  

1 db tesztvezetés egy hétvégére + 1 db BMW i pohárszett 

5. 2021. március 12. (péntek) 

1 db BMW i kiöntő + 1 db BMW i pohárszett 

6. 2021. március 22. (hétfő) 

1 db kávékiöntő + 1 db BMW i fa tálka + 1 db BMW i pohárszett 

7. 2021. március 31. (szerda) 

1 db tesztvezetés egy hétre + 1 db BMW i8 Roadster kézitáska 

Szervező minden sorsoláskor éttermi ajándékutalványokat is kisorsol. Az adott éttermek (Szponzorok) 

egyedileg határozzák meg az ajándékutalványok felhasználhatósági idejét és területi illetőségét. 

Szervező az egyes sorsolásokat megelőző egyes játékok kiírásakor pontos leírást ad az egyes éttermek 

által felajánlott ajándékutalványok érvényességéről és a területi illetőségről.  

A Játék nyerteseit Szervező számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével sorsolja ki a 

szabályzatnak megfelelő regisztrációt tévő felhasználók között. A sorsolásra az adott napon 10:00 és 

12:00 óra között kerül sor. 

Szervező az egyes sorsolásokon az alábbi időpontokig sikeres regisztrációt végrehajtó felhasználók 

között sorsol: 

1. 2021. február 1. (hétfő) / a 2021. január 31-éig sikeres regisztrációt végrehajtó felhasználók 

között 

2. 2021. február 10. (szerda) / a 2021. február 9-éig sikeres regisztrációt végrehajtó felhasználók 

között 

3. 2021. február 22. (hétfő) / a 2021. február 21-éig sikeres regisztrációt végrehajtó 

felhasználók között 

4. 2021. március 3. (szerda) / a 2021. március 2-áig sikeres regisztrációt végrehajtó felhasználók 

között 

5. 2021. március 12. (péntek) / a 2021. március 11-éig sikeres regisztrációt végrehajtó 

felhasználók között 

6. 2021. március 22. (hétfő) / a 2021. március 21-éig sikeres regisztrációt végrehajtó 

felhasználók között 

7. 2021. március 31. (szerda) / a 2021. március 30-áig sikeres regisztrációt végrehajtó 

felhasználók között 

 

 

 

 



5. A nyertesek értesítése: 

A nyerteseket az általuk megadott vezetéknévvel és keresztnévvel jelöli meg Szervező, illetve Szervező 

minden nyertest emailben értesít az általa megadott emailcímen keresztül. 

6. A nyeremény átadása:  

A nyertesnek az Értesítést követően 3 napon belül jelentkeznie kell a nyeremény ügyében a 

Szervezőnek írott emailben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre 3 napos határidőn belül nem 

reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.  

A Szervező a nyertesek személyes adatait továbbítja az nyereményeket felajánló Szponzorok felé. A 

BMW által felajánlott nyeremények nyerteseit a BMW alkalmazottja megkeresi a nyeremény 

szállításával, átadásával kapcsolatban. Az éttermi ajándékutalványok nyerteseit Szervező összeköti az 

adott étteremmel. 

A Játékos a fentebb meghatározott 3 napos határidőn belül élhet a GDPR szerinti helyesbítéshez való 

jogával is, azaz amennyiben, ha az általa megadott valamely adat pontatlanul került megadásra, azok 

módosítását kérheti a Szervezőtől. Ha azonban a Játékos ezzel a jogával 3 napon belül nem él, a 

Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert 

a Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. Ez esetben a Játékos téves 

adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.  

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 

érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy 

gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 

ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy 

gondnoka jogosult.  

A nyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatóak.  

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg 

kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a 

szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal 

okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak 

érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost 

ért minden kárért.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Adatvédelem, adatkezelés  

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő 

tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való 

hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel és a jelen 7. pont külön elfogadásával 

megtörténik. Azáltal, hogy a Játékos külön linken („pipa” elhelyezésével) elfogadja az adatkezelési 

szabályokat, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az 

alábbi célra és jogalapon kezelje:  

Név (keresztnév és vezetéknév), emailcím, irányítószám, telefonszám  

Adatkezelés célja:  

• Játékos azonosítása  

• Játékban való részvétel  

• Sorsolás lebonyolítása  

• Nyeremény kézbesítése  

• Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban  

• Szervező és Főszponzor a Játékban sikeres regisztrációt követően a felhasználókkal való 

kapcsolattartása 

• Külön hozzájárulás esetén a Szervező direkt marketing célú megkeresése  

Adatkezelés jogalapja:  

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás  

Adatkezelés időtartama: 2021. január 25-étől korlátlan ideig 

A Játékos a Játékban való részvétellel egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén a Szervező a 

személyes adatait továbbítsa a Főszponzor (BMW Magyarország Kft., székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci út 

59., adószám: 27279195-2-13) felé. A Főszponzor a részére átadott adatok tekintetében önálló 

adatkezelőként jár el, a saját adatkezelési szabályai szerint. A Szponzor a részére a nyertes játékosokkal 

kapcsolatban átadott adatokat, kizárólag a nyeremények átadása és az esetleges adók és más 

közterhek megfizetése céljából, az adófizetési kötelezettségek elévüléséig kezeli.  

A Játékos a Játékba való jelentkezése során ahhoz is hozzájárulhat, hogy a megadott személyes adatait 

továbbítsák a Főszponzor részére direkt marketing megkeresés céljából. Az ennek alapján átadott 

adatokat a Főszponzor önálló adatkezelőként, a saját adatkezelési szabályai szerint, legfeljebb 5 évig 

kezeli. A Főszponzor részletes adatkezelési tájékoztatója és további tudnivalók a 

https://www.bmw.hu/hu/footer/metanavigation/data-privacy.html oldalon érhetők el.  

 

 

 

 

 

https://www.bmw.hu/hu/footer/metanavigation/data-privacy.html


8. Adózási kérdések:  

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát Szponzorok viselik. A nyertes köteles minden 

esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt 

megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.  

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentumkiállítására 

nem kerül sor.  

9. Vegyes rendelkezések:  

A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos Szabályzatot. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék 

feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó 

tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.  

 

Budapest, 2021.01.18. 

Dining Guide Kft., Szervező 


