A „ 4 é vs z a k = 4 ke r é k = 4 n ye r e m é n y ” N Y E R E M É N Y J Á T É K B A N
T Ö R T É N Ő R É S Z VÉ T E L S Z A B Á L Y A I
A „4 é v s z a k = 4 k e r é k = 4 n y e r e m é n y ” nyereményjáték, továbbiakban:
nyereményjáték szervezője a GT Radial gumiabroncsok kizárólagos magyarországi
forgalmazója, az ALCAR HUNGÁRIA KFT. Képviseli Buzás István ügyvezető, székhely, cím: 1037
Budapest, Csillaghegyi út 22., levelezési cím: 8618 Kereki, Petőfi u. 2., Adószám: 10217355-241, Cégjegyzékszám: 01-09-284352.
A nyereményjáték lényege
Aki az akciós időszak alatt, 2020. október 1. és 2021. január 31. között Magyarországon
bármely gumiabroncs kereskedőnél vagy webáruházban legalább 4 db azonos méretű és
mintázatú, GT Radial márkájú négyévszakos gumiabroncsot vásárol visszanyerheti a vásárlást
igazoló számlán szereplő 4 db GT Radial gumiabroncs árát Emag utalvány formájában.
Amennyiben a számlán több mint 4 db GT Radial gumiabroncs szerepel, a vételárat akkor is
csak 4 azonos méretű és mintázatú abroncsra vonatkozóan nyerheti vissza.
Résztvevők köre és a nyereményjátékban való részvétel feltétele
A nyereményjátékban kizárólag az akciós időszak alatt vásárolt GT Radial gumiabroncs
tulajdonosai (továbbiakban: Játékos) vehetnek részt. Játékos csak természetes személy lehet.
A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos az akciós időszakban a
https://forms.gle/jmDae2mskZqTfEnd8 oldalon elérhető Űrlap segítségével, annak
hiánytalan kitöltésével jelezze az ALCAR Hungária Kft. számára a játékban való részvételi
szándékát.
Az űrlap elküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy az ALCAR Hungária Kft. minden esetben
meggyőződik a vásárlás tényéről. A nyereményjáték időszaka alatt egy vásárlással csak egy
alkalommal lehetséges jelentkezni, minden további jelentkezés automatikusan kizárásra kerül
az akcióból.
A részvétel feltétele, hogy az Űrlapon a Játékos minden adatot pontosan adjon meg.
Az Űrlapon található mezők:
- A Játékos vezetékneve;
- A Játékos utóneve;
- A Játékos telefonszáma;
- A Játékos email címe;
- A számla végösszege;
- A GT Radial gumiabroncs vásárlásának helyszíne;

-

-

Elolvastam és elfogadom az ALCAR „4 é v s z a k = 4 k e r é k = 4 n y e r e m é n y ”
nyereményjátékához kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztatóját;
Hozzájárulok, hogy a gépjárműről készült fényképet változatlan formában, módosítás
nélkül az ALCAR Hungária Kft. Facebook oldalain közzé tegye és egyéb marketing célokra
felhasználja, amennyiben a gumiabroncs árát visszanyerem.

Az ALCAR Hungária Kft. a rendszerében nyilvántartott, a játékszabályzatnak maradéktalanul
megfelelő Játékosok közül havonta, 4 hónapon keresztül, 3 fős sorsolási bizottság
jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő online sorsolással sorsolja ki a Játék 4
nyertesét, minden hónapban egyet. A Játékos nyereménye a megvásárolt gumiabroncsok
vételára Emag utalvány formájában. A sorsolás helyszíne az ALCAR Hungária Kft. irodája (cím:
1037 Budapest, Csillaghegyi út 22.). Az ALCAR Hungária Kft. jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás
menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt és a nyertesek nevét.
A nyertesek kiértesítésére havonta, minden játékhónapot követő munkanapon kerül sor
telefonon vagy emailben.
A nyerteseket kizárólag abban az esetben illeti meg a gumiabroncsok vételárával megegyező
értékű Emag utalvány, amennyiben a vásárlásról szóló számlát bemutatják, továbbá
fényképen igazolják, hogy a vásárolt gumiabroncs felszerelésre került. Fontos, hogy az
elkészített fényképen a gépjármű rendszáma nem látszódhat, erre ügyeljen a fénykép
elkészítésekor vagy utólag tegye a rendszámot olvashatatlanná.
Játékhónapok:
-

1. Játékhónap: 2020. október 1 - október 31. Sorsolás: 2020. november 2-án.
2. Játékhónap: 2020. november 1 - november 30. Sorolás: 2020. december 1-jén.
3. Játékhónap: 2020. december 1 – december 31. Sorsolás: 2020. január 4-én.
4. Játékhónap: 2021. január 1 – január 15. Sorsolás: 2021. január 18-án.

ALCAR Hungária Kft.
Budapest, 2020. 09. 17.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A „4 évszak = 4 kerék = 4
n ye r e m é n y ” N Y E R E MÉ N Y J Á T É K H O Z
Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az összefoglaló tájékoztatást adjon az ALCAR
Hungária Kft, mint adatkezelő által az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
Rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján a 2020.09.15. és 2021.01.15.
között futó akciós kampánya során végzett adatkezelési, illetve adatfeldolgozási
tevékenységéről és gyakorlatáról.
1. Adatkezelés célja és hatálya
Jelen tájékoztató az ALCAR Hungária Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 22.,
nyilvántartási száma: 01-09-284352, képviseli: Buzás István ügyvezető, telefonszám: +36 1 430
6700, fax: +36 1 430 6787, e-mail: info@alcar.hu), mint adatkezelő (a továbbiakban:
Adatkezelő) által az akciós időszak alatt gyűjtött és kezelt személyes adatokra vonatkozik. Az
Adatkezelő által folytatott adatkezelési tevékenysége során követett gyakorlatát, valamint
részletes szabályait az aktuális általános adatvédelmi szabályzata tartalmazza, amely a
https://gtradial.eu/hu oldalon ismerhető meg.
Adatkezelőnél nem került sor adatvédelmi tisztségviselő kinevezésére, amennyiben kérdése
vagy észrevétele lenne az Adatkezelőnél folytatott adatkezeléssel kapcsolatban, írásban az
adatkezelőhöz fordulhat annak megadott elérhetőségein vagy Az adatvedelem@alcar.hu email címen keresztül a 2. pont szerinti érintetti jogok gyakorlása végett.
2. Érintetti jogok
2.1 Az érintett hozzáférési joga
Az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult megismerni annak
jogalapját, célját, a kezelt személyes adatok körét, valamint az adatkezelésről részletes
felvilágosítást kérhet.
2.2 A helyesbítéshez való jog
Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre
vonatkozó pontatlan személyes adatokat (pl.: helyesbítheti megváltozott elérhetőségi adatait,
így e-mail címét).
2.3 Az elfeledtetés joga
Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat. Adatkezelő abban az esetben tagadhatja meg a kezelt
személyes adatok törlését, amennyiben ezek kezelésére, illetve tárolására valamely jogszabály

kötelezi vagy jogszabályi kötelezés teljesítésének érdekében szükséges. Utóbbi esetben
adatkezelő 30 napon belül tájékoztatást ad a törlés megtagadásáról, egyúttal megjelölve
annak pontos okát is.
2.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést az Adatvédelmi
tájékoztató a GDPR 18. cikkében foglaltak valamelyikének fennállása esetén, mint
amennyiben vitatja a nyilvántartott személyes adatok pontosságát, vagy amennyiben állítása
szerint az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását.
2.5 Az adathordozhatósághoz való jog
Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat – ilyen irányú kérésére - tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájáruláson
vagy szerződéses kötelezettség teljesítésén alapul, és az adatkezelés automatizált módon
történik.
2.6 A tiltakozáshoz való jog
Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából
vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésé érdekében (kivéve,
ha az jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges) történő kezelése ellen.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat a továbbiakban nem kezelheti. Ez alól
kivételt képez, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
3. Személyes adatok kezelése
-

-

adatkezelés jogalapja: az akcióban való részvétel céljából az érintett hozzájárulása a
személyes adatainak kezeléséhez a Rendelet 6. cikkelyének (1) bekezdésének a) pontja
alapján;
adatkezelés célja: a nyereményjátékban résztvevőkkel történő kapcsolattartás;
kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím és telefonszám;
az adatok kezelés időtartama: a nyereményjáték időszakát követő 2 hét vagy a
nyereményjátékban részvevő hozzájárulásának visszavonásáig;
az adatokhoz hozzáférők köre: adatkezelő kereskedelmi és marketing, valamint
informatikai munkatársai;

4. Jogorvoslati lehetőségek
Jogellenes adatkezelés esetében vagy, ha az érintett az adatkezelőnek valamely döntésével
nem ért egyet, valamint egyéb jogsérelem esetében az alábbi jogorvoslati fórumokhoz
fordulhat.
4.1 Felügyeleti hatóság
Bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai
kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez
fűződő jogai gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll. Ennek érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
4.2 Bírósági eljárás megindítása
Jogosulatlan adatkezelés esetében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. A polgári peres eljárást - a választása szerint - a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja, az egyes
törvényszékeket, illetve elérhetőségeiket az a következő hivatkozáson találja meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek.

Kelt.: Budapest, 2020. 09. 17.

