
Játékszabályzat – Mapei Referenciakereső Nyereményjáték 

1. Szervezés és lebonyolítás 

A nyereményjáték szervezője a Mapei Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 6., Cégjegyzékszám: 13-09-065163, 
Adószám: 10545863-2-44) (továbbiakban: "Szervező"), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak 
megfelelően jár el. 

2. Részvételi szabályzat 

A nyereményjátékban azok a magyarországi lakcímmel rendelkező, 18 éven felüli természetes 
személyek vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt az adott helyszíneken elérhető QR-kódon vagy 
linken helyesen válaszolják meg az egy feltett kérdést. A nyereményben nem részesülhetnek a Mapei 
Kft. alkalmazottai. 

3. A nyereményjáték ideje 

A nyereményjáték 2022.06.01 és 2022.08.31. között zajlik. Sorsolás: 2022.09.01. Ha a nyertes(ek) 
nem jelentkezik, pótsorsolás: 2022. 09. 06. 

4. A nyereményjáték menete 

A nyereményjáték során a játékosoknak a helyszíneken elérhető QR-kódon vagy linken feltett 
kérdésekre kell helyesen válaszolni. 

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása 

A játék végén a helyesen kitöltő játékosok közül 2 fő nyertes kerül kisorsolásra. Cserére nincs lehetőség, 
a nyeremények másra nem átválthatóak.  

- 1 db családi belépőjegy az Aquaworld Resort Budapest Élményfürdőbe 

- 1 db Nespresso kávéfőző  

A nyereményjáték lezárultával 2 fő nyertes kerül kisorsolásra. A nyereményjáték zárása 2022. augusztus 
31-én 12:00 órakor. A sorsolás időpontja: 2022. szeptember 1. Az első nyertes azok között kerül 
kisorsolásra, akik legalább egy kérdésre helyesen válaszoltak, nyereménye 1 db családi belépőjegy az 
Aquaworld Resort Budapest élményfürdőjébe. A második nyertes azok között kerül kisorsolásra, akik 
legalább még egy helyszínt meglátogattak és helyesen megválaszolták a referenciához kapcsolódó 
kérdést. A Szervező a nyerteseket a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti nyereményükről. A 
nyertesnek 3 munkanapon belül kell választ küldenie a Szervezőnek, tehát legkésőbb 2022. szeptember 
5. 00:00-ig. Amennyiben a nyertesek eddig az időpontig nem jelentkeznek, úgy Szervező jogosult 
pótnyertest sorsolni. A pótnyertes sorsolásának időpontja 2022. szeptember 6. A pótnyertes(ek)nek 3 
munkanapon belül, azaz 2022. szeptember 9. 00:00-ig választ kell adnia a Szervezőnek, ellenkező 
esetben a nyeremény a Szervező tulajdonában marad.  

6. Adatkezelés 

A nyereményjáték alatt felvett adatokat a Mapei Kft. a nyereményjáték sorsolásához használja fel az 
Adatvédelmi Törvényben leírtaknak megfelelően.   

7. Záró rendelkezések 

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, Szervező kizárja felelősségét az 
esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a 
Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel. A Szervező fenntartja a jogot, 
hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama 
alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről 



megfelelően tájékozódjanak. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen 
játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, 
illetve abból kizárásra kerül. 

 

Adatvédelmi tájékoztató 

A MAPEI Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2.sz.; 
cégjegyzékszáma: Cg. 13 09 065163; a továbbiakban: „Társaság”) mint adatkezelő az alábbiakban 
tájékoztatja Önt, mint érintettet (adatalanyt) a Társaság adatkezelésével kapcsolatban. 

 

Adatkezelő MAPEI Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Adatkezelés jogalapja Az Ön önkéntes hozzájárulása és adatszolgáltatása, amely a jelen előzetes 
tájékoztatáson alapul. 

Adatok forrása Ön, miután adatait a Társaság számára önkéntesen megadta. 

Adatkezelés célja Társaság a jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya alatt személyes adatait a 
„Mapei Referenciakereső nyereményjáték”-ban való részvételhez, a 
nyeremények sorsolásának céljából  kezeli. 

Kezelt személyes 
adatok köre 

‐ Alapadatai körében:  
o vezetéknév; 
o keresztnév; 
o email-es elérhetőség 

 

Adatkezelés 
időtartama  

Személyes adatait a fenti célok eléréséig, legfeljebb 2022. szeptember 10-ig 
kezeljük.   

Adatfeldolgozó, 
adatfeldolgozás 

Társaságunk az adatok felvétele során a Google Docs adatkezelőéjét veszi 
igénybe, illetve az adatokat https://www.mapei.com/hu/hu/mapei-referencia-
jatek-2022 oldalról gyűjti.  

 

Az adatok 
megismerésére 
jogosultak 

A Társaság és szerződött adatfeldolgozó partnereink azon munkatársai, akik 
számára az adatok ismerete a munkavégzésükhöz elengedhetetlenül szükséges. 

Az Ön adatkezeléssel 
kapcsolatos jogai 

Ön az adatkezelés időtartama alatt jogosult bármikor tájékoztatást kérni 
személyes adatainak kezeléséről és kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok 
való hozzáférést.  

Ön jogosult arra, hogy előzetes kérésére Társaságunk az Ön által szolgáltatott 
adatokat digitális formában Önnek megküldje, illetve jogosult arra is, hogy ezen 
személyes adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa. 

Ön bármikor jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonni, és 
kérni adatai törlését, helyesbítését, korlátozását vagy zárolását. A visszavonás 
nem érinti a visszavonás előtti hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 



jogszerűségét. 

Ön jogosult tájékoztatást kapni, ha személyes adatai vonatkozásában 
adatvédelmi incidens következik be.  

Fenti jogait Ön a Társaság részére címzett küldött e-mail 
marketing@mapei.hu útján gyakorolhatja. 

Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatait jogellenesen kezeljük, úgy 
panaszával közvetlenül a Társasághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5.; e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz is fordulhat. 

 

 

2022.06.01.  

Mapei Kft. 


