Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. nyereményjáték
ZOO-JÁRAT JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(2019. május 01 – 2019. október 31.)
A Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 7635 Pécs, Ángyán János
utca 1. Cégjegyzékszáma: 02-09-072428, adószáma: 20779694-2-02, képviseli:
Siptár Dávid, ügyvezető) nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék). A
Szervező a játék során és azt követően Adatkezelő is.
A Játék során adatfeldolgozóként vesz részt a Pécsi Kommunikációs Központ Kft.
(székhelye: 7621 Pécs, Király utca 27. cégjegyzékszáma: 02-09-066283,
adószáma: 11793313-2-02, képviseli: Katreiner Zoltán ügyvezető).
A nyereményjátékban részt vevő személyek adatai tekintetében adattovábbítás
történik a Helmond Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Verecke utca 138.,
cégjegyzékszáma: 01-09-936614, adószáma: 22630980-2-41, képviseli: Geri
Károly ügyvezető) részére. A Kft. a játék során Főtámogató partnernek
(továbbiakban: Partner) minősül.
1. A játékban való részvétel feltételei
1.a. A Játékban azok a 2.a. pontban meghatározott – természetes személyek
vehetnek részt, akik a Játék ideje alatt, azaz 2019. május 01. napja és 2019.
október 31. napja közötti időszakban a Pécsi Állatkertben belépőjegyet
vásárolnak (belépőjegy vásárlás helye: Pécs, Ángyán János utca 1).
Bármely, a Szervező által forgalmazott belépőjegyhez kapcsolódó belépődíj
kiegyenlítését követően kapott, a vásárlást igazoló nyugta nyugtaszámának a
www.zoojarat.hu regisztrációs felületen történő megadásával, valamint a
regisztráció során kötelező adatok megadásával (név, születési idő, irányítószám,
telefonszám, e-mail cím, a nyugtaszám, vásárlás dátuma) lehet részt venni a
játékban (továbbiakban: regisztráció).
Az adatkezelésben érintett személyes adatok köre a regisztráció során
megadott adatok egésze: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, irányítószám,
telefonszám, e-mail cím. A keresztnév alapján a játékosok nemét a Szervező
automatikus adatfeldolgozással állapítja meg, és az automatikus adatfeldolgozás
eredményét a személyes adatokkal együtt tárolja. A személyes adatokkal együtt
tárolja az állatkertben megvásárolt belépőjegy nyugtájának sorszámát és
kiállítási dátumát. A regisztrációval egy időben mentjük az ÖN IP címét.
A játék időtartama alatt a regisztráció során megadott személyes adatokat az Ön
és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata alapján a Szervező, adatfeldolgozó a
játékkal összefüggésben, kapcsolattartás és adminisztráció céljára kezeli az általa
üzemeltett szerveren.
Az adatkezelőkön és a felsorolt adatfeldolgozókon kívül az Ön regisztráció során
megadott adatait más személyek nem ismerik meg.
A játékban való érvényes részvételhez a www.zoojarat.hu oldalon regisztrációt
kell végezni, meg kell adni a kötelező adatokat (név, születési idő, irányítószám,
telefonszám, e-mail cím, a nyugtaszám, vásárlás dátuma) és a regisztrációt be
kell fejezni az „Részvétel a játékban” gomb megnyomásával.

A játékban való érvényes részvételhez szükséges, hogy a résztvevő
elfogadja, hogy a Helmond Kft, mint partner a regisztráció során
megadott adatai felhasználásával a résztvevő részére elektronikus
(telefonhívás, sms, email) úton reklámcélú üzeneteket küldjön,
hívásokat indítson mindaddig, amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza
nem vonja. Ennek során szükséges, hogy a résztvevő bejelölje, hogy részt kíván
venni a nyereményjáték sorsolásán, elfogadja a nyereményjáték szabályzatát és
ezzel vállalja, hogy nyertesként történő kisorsolása esetén adatait (név,
irányítószám,) a Szervező közzé tegye az alábbi weboldalon: www.pecszoo.hu
www.facebook.com
A Partner adatkezelési szabályzatai linken keresztül elérhetőek a regisztrációs
lapról, illetve az alábbi linkre kattintva: https://startutazas.hu/info/adatkezeles
A Szervező az Ön hozzájárulása alapján továbbított adatoknak a Partner általi
kezelésével kapcsolatban a felelősségét kizárja.
A nyeremények átadásáról esetlegesen készült kép-, hang- és filmfelvétel akár
teljes egészét, akár részleteit a Szervező reklám céljából felhasználhatja, idő- és
alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
valamint az elektronikus hírközlésről szóló, többször módosított 2003. évi C.
törvény alapján a Játékszabályzatban meghatározottak szerinti adatkezeléshez és
a megjelölt adatkezelők, adatfeldolgozók által végzett adatfeldolgozásért az
adattulajdonos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a
részvétel alapján.
A Játékban csak az a személy vehet részt, aki a regisztráció során a hivatalos
részvételi és játékszabályokat, valamint az adatkezelési szabályokat elfogadja.
2. A Játékban kizárólag az a személy vehet részt, aki az alábbi együttes
feltételeknek megfelel (Játékos):
2.a. Magyarországon tartózkodó, nagykorú, természetes személy
(korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a
nyertes
törvényes
képviselője
jogosult,
amennyiben
ő
megfelel
a
játékszabályzatban foglalt feltételeknek);
2.b. 2019. május 01. napja és 2019. október 31.
időszakban a Pécsi Állatkertben belépődíjat fizetett.

napja közötti

3. A Játék időtartama: 2019. május 01. napjától és 2019. október 31.
napjáig tart.
A sorsolás időpontja: 2019. november 15. 15 óra (nem nyilvános)
4. A nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók
4.a. Nyereményszelvény kitöltése
A Játékosnak az adatok megadása során egyértelműen azonosítható módon kell
megadnia a saját nevét, irányítószámát, telefonszám és e-mail címét, a
nyugtaszámát és a belépődíj megfizetésének dátumát.
A megadott adatok valódiságáért és teljességéért a Játékos felel. A Nyugtát csak
abban az esetben fogadja el a Szervező, ha a Játékos minden kötelezően

kitöltendő adatot helyesen megad. A Játékban való részvétel feltétele a teljes,
valósághű regisztráció a www.zoojarat.hu oldalon, valamint az, hogy a Játékos
elfogadja jelen hivatalos Játékszabályzatot. A valóságnak nem megfelelő
adatokat megadó játékos, illetve a Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos a
Játékból kizárásra kerül és így nem jogosult a nyeremény átvételére. A Szervező
nem vállal felelősséget az esetlegesen hibásan kitöltött regisztrációkért.
A regisztráció kitöltése és annak beküldése a Játékszabályzat automatikus
elfogadását jelenti.
4.b. Nyeremények
4.b.1. Nyeremény: bruttó 400.000 forint értékű Helmond Kft., mint Partner által
felajánlott utazási díj (kupon), amelyet a Játékos szabadon használhat fel az általa
meghatározott időben és úticélra, valamint az általa választott Partner által
nyújtott szolgáltatásokra. A kupon felhasználása kizárólag a Helmond Kft. által
szervezett és kínált utazásokra használható fel.
A Játék szabályzatának közzétételekor példa a nyereményre: 2 fő részére szóló, 4

napos / 3 éjszakás Barcelonai utazás, szállás 4*-os szállodában reggelivel,
repülővel történő oda és vissza utazással. A bemutatott nyeremény
kizárólag a 4.b.1. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén
vehető igénybe.
4.b.2. Amennyiben a nyertes Játékos által kiválasztott felhasználási mód díja
meghaladja a kupon összértékét, úgy a kupon összértéke feletti díj a Játékost
terheli.
4.b.3. Amennyiben a nyertes Játékos által kiválasztott felhasználási mód díja
elmarad a kupon összértékének díjától, úgy a Játékos jogosult a fel nem használt
díjat legfeljebb 1 további utazás során felhasználni.
4.b.4. Amennyiben a nyertes Játékos a 4.b.3. pontban meghatározott felhasználás
során sem használja fel a 4.b.1. pontban meghatározott teljes összeget, úgy a
fennmaradó összeg felhasználására nem jogosult, az készpénzre nem váltható, át
nem ruházható és materiális vagy immateriális eszközre nem váltható.

4.c. Nyeremény sorsolása
A nyeremény sorsolásának időpontja: 2019. november 15. napja, 15 óra
A sorsolás helyszíne: Szervező által meghatározott helyszín
A sorsolás gép sorsolási móddal történik a Szervező által kizárólag a sorsolás
idejére rendelkezésre álló, minden regisztrált személyt tartalmazó adatbázisból. A
sorsolásról jegyzőkönyv készül. A sorsolás során minden regisztráció sorszámmal
kerül ellátásra 1-től az összes regisztráció számáig, amelyek alapján gép
véletlenszerűen kiválaszt egy sorszámot. A sorszámhoz tartozó Játékos a nyertes
játékos.
A nyertest a Szervező a regisztráció során megadott e-mail címén, illetőleg a
telefonszámán sms-ben értesíti, a nyertes nevét a Szervező és a Partner a
honlapján közli.

Amennyiben a nyertes az értesítésre 2 munkanapon belül nem válaszol, a
Szervező ismételt e-mailes értesítést küld.
Ha a nyertes az ismételt értesítésre 2 munkanapon belül nem válaszol,
tartaléknyertes sorsolására kerül sor.
Amennyiben a tartaléknyertes 2 munkanapon belül nem válaszol, a Szervező
ismételt értesítőt küld részére. Abban az esetben, ha a pótnyertes sem
jelentkezik, második tartalék nyertes kisorsolására nem kerül sor.
4.d. A Nyeremény átvételével kapcsolatos szabályok:
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt illetve a Partnert
felelősség nem terheli. A nyertes a nyereményt utalvány formában fogja
megkapni. A nyeremény átvehető 2019. év december 31. napig a Helmond Kft.
nyertessel egyeztetett irodájában.
4. e. A Játékkal kapcsolatos információk
Egy játékos amennyiben nem egy naptári napon több belépődíjat is kiegyenlít –
tehát több alkalommal vált belépőt a Pécsi Állatkertbe – úgy a belépődíj váltását
igazoló nyugta segítségével és a regisztrációs folyamat szabályos elvégzésével
több regisztrációval is részt vehet a nyereményjátékban.
5. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó
szabályok
A játék szervezőjének és a játék során gyűjtött adatok kezelője:
Cégnév: Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely: 7635 Pécs, Ángyán János utca 1.
weboldal: https://pecszoo.hu
cégjegyzékszám: 02-09-072428
képviseli: Siptár Dávid, ügyvezető
e-mail: partner@pecszoo.hu
Az adattovábbítás során az adattovábbítás címzettje:
Cégnév: Helmond Kft.
székhelye: 1025 Budapest, Verecke utca 138.
cégjegyzékszáma: 01-09-936614,
adószáma: 22630980-2-41,
képviseli: Geri Károly ügyvezető
Az adatok kezelésének és továbbításának jogalapja: az Ön hozzájárulása
és nyilatkozata
Az adatok kezelésének célja: a játék során a játék lebonyolítása, a
regisztráltak nyilván tartása, kapcsolattartás és szükséges információk
eljuttatása, a nyertes megállapítása és kihirdetése; a játék lezárta után,
amennyiben ehhez kifejezett külön hozzájárulását adata, hogy az Ön részére a
Helmond Kft. termékeikről, szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton
(különösen email címemre) közvetlenül tájékoztasson, valamint azokat az Ön
részére ilyen módon közvetlenül ajánlja fel.

Az adatkezelés időtartama: a Pécsi Állatkert a résztvevő adatait a játék
lezárásának napját követő 90 napig kezeli. A Helmond Kft, mint Partner marketing
célból az Ön adatait a hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeli. A
nyertes adatait a Partner jogi kötelezettség teljesítésének jogalapján (a
számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bekezdés alapján) 8 évig kezeli.
5.a. Adatkezelések a játék lebonyolításával és a játék weboldalának
működtetésével kapcsolatban
A játék lebonyolítása és játék weboldalának működtetése személyes adatnak
minősülő adatok kezelését teszik szükségessé.
Ehhez a nyereményjáték programja http sütiket ("cookie-kat") használ. A cookie-k
kicsi szöveges állományok, amiket a böngésző segítségével a webszerver helyez
el az Ön számítógépének merevlemezén, mobil eszközének memóriájában. A
cookie-kat arra használjuk, hogy ezekben tároljuk el a regisztráció előtt az Ön
által kiválasztott autót és annak színét. Szintén a cookie-kat használjunk az Önt
meghívó játékos, vagy az Önt a játék oldalára irányító promóter azonosítójának
tárolására, amíg Ön a kezdő oldal és a regisztrációs oldal között böngészik.
Az előző bekezdésben említettek mind rövid távú cookie-k, a böngésző bezárása
után törlődnek a számítógépe merevlemezéről, mobil eszköze memóriájából.
Amennyiben letiltja a sütik használatát, nem fogja tudni használni a játékot (nem
fog tudni továbblépni az első oldalról).
Egyetlen célra használunk a látogatásának hosszát meghaladó, a számítógépe
merevlemezén vagy mobil eszköze memóriájában hosszabb távon megmaradó
sütit; ebben tároljuk azt az információt, hogy felhívtuk figyelmét a sütik
használatára. Ennek a hosszú távú sütinek az élettartama a játék időtartama.
A játék során adatkezelésre kerülnek a fentieken túl a látogatásával kapcsolatos
adatatok, mint hogy honnan érkezett a játék oldalára, milyen műveleteket
végzett a játék során, adatbázisban mentjük a játék lebonyolítása közben
keletkezett adatait, mint a regisztrációs adatok és a belépőjegy sorszáma.
A játék időtartama alatt a regisztráció során megadott személyes adatai közül az
e-mail címét és nevét az Ön és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata alapján a
Szervező a játékkal összefüggésben, kapcsolattartás és adminisztráció céljára
használja. Ennek keretében Ön értesítő levelet kaphat a
-

regisztráció sikerességéről,
illetve a Szervező hírlevelet küldhet ki a játékkal kapcsolatban: értesítés
változásokról, figyelmeztetés a játék végéről, értesítés a sorsolás
megtörténtéről.

A játék során összegyűlt adatok tekintetében és a játék lebonyolításában az
Adatkezelő adatfeldolgozója a Pécsi Kommunikációs Központ Kft.
5.b. A regisztráció során megadott személyes adatainak kezelésére
vonatkozó jogszabályi háttér
A Szervező és az adatkezelők a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és
megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely
az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az

adatvédelemmel
alábbiakkal:






kapcsolatos

hatályos

jogszabályokkal,

így

különösen

az

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR);
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban Info. törvény);
1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról;
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját
szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik
személy részére nem kerülnek átadásra, továbbításra - ide nem értve a
jogszabályokban meghatározott eseteket.
A Szervező részéről az erre kijelölt munkavállalói, valamint mindenkori
ügyvezetői és felsővezetői is jogosultak az adatkezelésre, az adatok
megismerésére.
6. Leiratkozás, adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok módosítása,
visszavonása, adatfrissítés
Önnek joga van ahhoz, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérje az
adatkezelőktől, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.
Ön az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármely időpontban, indokolás
nélkül visszavonhatja. A visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
A személyes adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, törléséhez
vagy kezelésének korlátozásához fűződő jogát az Adatkezelő alábbi
elérhetőségein keresztül tudja gyakorolni:
-

Cégnév: Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely: 7635 Pécs, Ángyán János utca 1.
e-mail: partner@pecszoo.hu

A Szervező haladéktalanul, de legkésőbb a törlési igény beérkezésétől számított
5 munkanapon belül törli az adatokat. Ön tiltakozhat személyes adatának
kezelése ellen. Tiltakozását a Szervező minden esetben törlési igényben fogja
tekinteni és az előzőek alapján törli az adatait.
A Szervező rendszerében tárolt adatokat a Szervező bizalmasan, az Ön által
megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem
rendelkezők számára, a hozzájárulása nélkül nem adja ki.
A Szervező felhívja a figyelmet ugyanakkor arra a körülményre, hogy amennyiben
Ön a nyereményjátékot lezáró sorsolást megelőzően kérelmezi személy
adatainak törlését, úgy az esetben ezen körülmény a Játékból történő
automatikus kizárást vonja maga után.

Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a www.zoojarat.hu oldalt az alábbi
szolgáltató, mint Adatfeldolgozó üzemelteti a Szervezővel létrejött ezirányú
megállapodása alapján:
Cégnév: EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhely: 7632 Pécs, Megyeri út 72.
Cégjegyzékszám: 02-09-072379
Adószám: 21807118-2-02
7. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok
A fenti adatkezelésre is vonatkozó előzetes teljes körű tájékoztatás megismerése
után önkéntesen és kifejezetten a Játékos az alábbi nyilatkozatokat teszi:
A

Játék

Szabályzatát és

a

Szervező

Adatkezelési

tájékoztatóját

megismertem és elfogadom. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kifejezetten
hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat a Pécsi
Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. (7635 Pécs, Ángyán János utca 1.), mint
adatkezelő a nyilatkozatom visszavonásáig a játék időtartama alatt, a játékkal
összefüggésben, kapcsolattartás és adminisztráció céljára kezelje.

☐ Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes
adatokat a Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. (7635 Pécs, Ángyán János
utca 1.) a Helmond Kft. (1025 Budapest, Verecke u. 138.) részére továbbítsa
abból a célból, hogy a Helmond Kft. a játék lezárulta után azokat a célból kezelje,
hogy a jövőben részemre a START UTAZÁS utazási iroda (www.startutazas.hu)
termékeikről, szolgáltatásaikról elektronikus úton (különösen email címemre)
közvetlenül tájékoztasson, valamint azokat részemre ilyen módon közvetlenül
ajánlja fel, továbbá a Helmond Kft. Adatkezelési tájékoztatóját
megismertem.
8. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:
a. Szervező a Partner és az adatfeldolgozó tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói
b. egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk.
685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
9. További információ
A Szervező jelen Játékkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a
Játék lebonyolításával kapcsolatban a jogi út kizárt.
A Szervező a sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen
Játékszabály 2. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor
felfüggessze vagy megszüntesse a Játékot előre nem látható kivételes
körülmények felmerülése esetén.

A promóció játékszabályait a Szervező bármikor módosíthatja a játékosok
előzetes értesítése nélkül.
A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a
Szervező nem vállal felelősséget.
10. Adók és közterhek
A nyeremény átadásával kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó
és járulék megfizetését a Szervező vállalja.
A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező és a
Partner felé nem támaszthat.
11. Információ a Játékról
A hivatalos Játékszabály megtalálható a www.zoojarat.hu oldalon.
A Játék ideje alatt a Szervező információs e-mail címet (partner@pecszoo.hu)
üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek
megválaszolásra.
13. NAIH
Ön, az adatkezeléssel összefüggő sérelme esetén a GDPR-ban foglaltak szerint –
döntése alapján – fordulhat közvetlenül bírósághoz, illetve panaszával jogosult a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot megkeresni.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
www.naih.hu

