Studex No Plastic Instagram nyereményjáték
szabályzat
A nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Studex Hungary
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1067 Budapest, Teréz krt. 23;
cégjegyzékszám: 01-09-673688; - a továbbiakban: Szervező) által szervezett „Studex No
Plastic Instagram” nyereményjátékra, mely Csathó Péter egyéni vállalkozó (székhely: 2030 Érd
Fürj utca 10/a vállalkozó igazolvány száma: 33074284 ), mint a nyereményjáték lebonyolítója
(a továbbiakban: Lebonyolító) által üzemeltetett online felületen, azaz a Studex Hungary Kft.
Instagram oldalán (továbbiakban: Játékfelület) érhető el.
A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási
kötelezettséggel.
A játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és
magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat
1. A részvétel feltételei
A nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) automatikusan részt vesz minden, a
nyereménysorsolás időpontjában a 18. életévét betöltött belföldi lakóhellyel rendelkező
természetes
személy
(a
továbbiakban:
Játékos),
aki
a
Játékfelületen
(https://www.instagram.com/studexhungary/) a játékfelhívásról szóló poszthoz – Studex
szövettáska képe - csatolt kommentben kifejti, hogy mit tesz a környezetvédelem érdekében (a
továbbiakban: Nevezés)
A Nevezés nem tartalmazhat, és nem támogathat a nemen, faji vagy etnikai származáson,
nemzetiségen, valláson vagy világnézeti meggyőződésen, fizikai vagy szellemi fogyatkozáson,
életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést és nem ütközhet
az Instagram általános hatályos szabályzatával. A jelen feltételeknek meg nem felelő, vagy nem
a megadott témára vonatkozó Nevezést a Lebonyolító figyelmen kívül hagyja.
A játékban az alábbi személyek nem vehetnek részt:
- a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,
valamint mindezek közeli hozzátartozói,
- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség
nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint
mindezek közeli hozzátartozói.
A Lebonyolító a játékból kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék
tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatkezelési
tájékoztatóban meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt vagy a sorsolást
megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést nem
küld.
A Játékos kijelenti, hogy a játékra történő jelentkezés során megadott adatai a valóságnak
megfelelnek.
A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen
Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

2. A játék leírása
A Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményeket sorsol ki azok között a
Játékosok között, akik a Játékfelületen (https://www.instagram.com/studexhungary/) futó Játék
időtartama alatt a játékfelhívásról szóló Instagram poszthoz a részvétel feltételeinek megfelelő
kommentet csatolnak.
3. A játék időtartama
A játék kezdete: 2018. december 07.
A játék vége: 2018. december 14.
A sorsolás időpontja: 2018. december 15.
4. Nyeremények
Az érvényes Nevezéseket kommentelő Játékosok közül on- line sorsoló programmal választjuk
ki a három Játékost (a továbbiakban Nyertes).
A Nyertes nyereménye:
- 1 pár Studex Sensitive fülbevaló
- 1 db Studex utókezelő oldat
- 1 db Studex Mini doboz
- 1 db Studex szövet bevásárló táska
A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható.
A nyeremények adóterhét a Szervező viseli.
5. A nyeremények kézbesítése, átvétele
A Szervező a nyeremények kézbesítését minden Nyertessel privát Instagram üzenetben, majd
e-mailben egyezteti. A nyereményeket a Szervező postai úton juttatja el a Nyertesek részére.
Amennyiben a Nyertes a Szervezőnek fel nem róható okból nem elérhető, vagy a megkeresésre
az első értesítést követő 48 órán belül nem reagál, illetve a kézbesítés a Szervezőnek fel nem
róható okból meghiúsul, a Nyertes elveszíti jogát a nyeremény átvételére. Ebben az esetben a
Nyertes kártérítési igényt, vagy sérelemdíj iránti követelést nem támaszthat.
6. Egyéb feltételek
a) A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező és a
Lebonyolító mindennemű felelősséget kizár, így többek között semmilyen felelősséget nem
vállal a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért. A Szervező és a
Lebonyolító nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban
való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban.
b) A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket
vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze
vagy megszüntesse. A Szervező/Lebonyolító jogosult bármely játékost a Játékból kizárni,
különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel,
vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely
módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges

felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a
www.studex.hu oldalon, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
c) Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a(z) studex@studex.hu
email címen kérhető tájékoztatás.
d) Jelen nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem
hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező és a
Lebonyolító teljeskörűen mentesíti az Instagramot a jelen nyereményjátékkal
kapcsolatos, bármely személy által támasztott igény alól.

Studex No Plastic Instagram nyereményjáték
adatkezelési tájékoztató
Mit kezelünk?
A “Studex No Plastic Instagram nyereményjáték” elnevezésű Instagram nyereményjáték során
a Játékosok személyes adatai közül
- kapcsolattartási adatként a Játékos nevét, email címét, illetve telefonszámát és
lakcímét/postacímét (Nyertes esetén), valamint a nyereményjátékban való részvételi
jogosultságot igazoló adatként a Játékos Instagram azonosítóját (Instagram ID) kezeljük.
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a Studex Instagram oldalon indított Studex No Plastic Instagram
nyereményjátékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, a
nyertes(ek) értesítése, a nyeremények átadása
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Csathó Péter egyéni vállalkozó (székhely: 2030 Érd Fürj utca 10/a
vállalkozó igazolvány száma: 33074284 ), által üzemeltetett Studex Instagram oldalon történt
nyereményjáték-regisztrációval a Játékos kifejezett hozzájárulása.
Ki fér hozzá az adatokhoz?
Adatkezelő: Studex Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1067
Budapest, Teréz krt. 33; cégjegyzékszám: 01-09-673688; képviselő: Nagy Éva ügyvezető)
Az adatkezelő a nyereményjáték lebonyolítása során adatfeldolgozóként igénybe veszi Csathó
Péter egyéni vállalkozó (székhely: 2030 Érd Fürj utca 10/a vállalkozó igazolvány száma:
33074284 aki a Studex Instagram oldalt üzemelteti és a Játékkal összefüggésben a Játékosokkal
kapcsolatot tart.
Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Studex Instagram oldalon rögzített személyes
adatoknak önálló, a Studex Hungary Kft-től független adatkezelője a Facebook Ireland Ltd.
(székhely: 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304 / postacím: 4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) is, mely részese az Egyesült Államok Kereskedelmi
Minisztériumánál tanúsíott, az EU-USA közötti “Adatvédelmi pajzs” keretrendszernek. Az
Instagram Inc. adatkezelési tájékoztatója az alábbi linkre kattintva érhető el:
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

A nyertes Instagram profilok nevét az Studex Hungary Kft. a sorsolást követően a Studex
Hungary Instagram oldalán nyilvánosságra hozza. A nyertesek egyes azonosító adatai a 2017.
évi CL. törvényben, illetve az 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott körben és esetekben
a hatóság részére átadásra kerülhetnek.
Szervezési és biztonsági intézkedések az adatok védelmének érdekében
A Játékosok személyes adataihoz csak az adatkezelő (Studex Hungary Kft.), illetve az
adatfeldolgozó Csathó Péter egyéni vállalkozó (székhely: 2030 Érd Fürj utca 10/a vállalkozó
igazolvány száma: 33074284 feladatkörrel rendelkező munkavállalói férhetnek hozzá. A
Studex Hungary Kft., mint adatkezelő Csathó Péter egyéni vállalkozó, mint adatfeldolgozó
útján a Játékosok személyes adatait titkosítással védett felületen kezeli, és ezeket a személyes
adatokat más informatikai rendszerben nem teszi elérhetővé.
Az adatkezelés időtartama
A Studex Hungary Kft., mint adatkezelő a Játékosok személyes adatait a nyertesek kisorsolását
követő harmadik nap végéig, Nyertes esetében a nyeremény átvételétől számított nyolcadik év
végéig kezeli.
A személyes adatok törlése, helyesbítése
A Játékosok az adatok kezeléséhez adott hozzájárulásukat a sorsolásig bármikor
visszavonhatják - ebben az esetben azonban a személyes adatok törlése mellett a Lebonyolító a
Játékost a játékból is kizárja. Ha Játékos a sorsolást követően, de a nyeremény átvétele előtt
kéri személyes adatainak törlését, úgy a Lebonyolító úgy tekinti, hogy Nyertes a nyereményéről
is lemondott.
Abban az esetben, ha a Studex Hungary Kft. a Játékossal szemben jogi igényt érvényesít, úgy
hozzájárulás visszavonása után is tovább kezeli Játékos adatait. Amennyiben erre az
adatkezelésre sor kerül, úgy a Studex Hungary Kft. az érintettet értesíti. Érintett tiltakozhat az
effajta adatkezelés ellen, ebben az esetben a Studex Hungary Kft-nek kell bizonyítania, hogy
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek e elsőbbséget élveznek
az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.
Téves adatrögzítés, illetve az adatokban történt változások esetén is módjában áll Játékosnak
Játékosnak a kezelt adatok helyesbítésének kérését.
Tájékoztatás kérése
A Játékos tájékoztatást kérhet a Studex Hungary Kft-től arról, hogy mely személyes adatait
milyen célból, illetve milyen módon kezelik. Ezekről az adatokról természetesen másolatot is
kérhet. Ezeket a kéréseket pedig a Studex Hungary Kft. díjmentesen teljesíti.
Kérjük a Játékosokat, amennyiben rendelkezési és hozzáférési jogait érvényesíteni szeretnék,
úgy azt az előzetesen megadott email címükről vagy a Studex oldalon a Játékban használt
Instagram profiljukról küldött üzenetben jelentsék.
Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy személyes adataik jogellenes kezelése, illetve az
Információs önrendelkezési jogukhoz kapcsolódó jogaiknak sérelme miatt a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C, www.naih.hu) fordulhatnak, illetve a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó
u. 27.) vagy a lakóhelyük szerinti illetékes törvényszékhez keresetet nyújthatnak be.

