
NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
1. A játék szervezője

1.1. A Biztonságkerék - Forgasd ki a jövőd! Online játék (továbbiakban Online Játék) az alábbi
linken bárki által játszható:
https://biztonsagkerek.hu/

1.2. A linkeken szereplő Online Játék megrendelője a Magyar Biztosítók Szövetsége (székhelye:
1062 Budapest Andrássy út 93. Adószám: 19638672-2-42), továbbiakban Megrendelő.

1.3. A Játékok szervezésével és lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos
egyes feladatokat a Megrendelő által megbízott a Case Solvers Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1145 Budapest, Szugló utca 5., III/8., cégjegyzékszám: 01-09-175725., adószáma:
24655604-2-42., képviseli: Ábrahám Zsolt ügyvezető) bonyolítja le (a továbbiakban:
Lebonyolító), látja el. A Nyereményjáték Lebonyolítója egyben a játékban keletkezett adatok
adatkezelője.

2. Részvételi feltételek

2.1. A nyereményjátékban való részvételhez a Játékosnak meg kell adni az e-mail címét és
becenevét. A Játékban való részvételhez nem szükséges regisztráció, regisztráció nélküli
esetben a Játékos nem vesz részt a nyereményjátékban.

2.2. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes
személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, nem cselekvőképtelen, 14. életévét betöltött
természetes személy vehet részt (a továbbiakban: Játékos), aki a regisztrációval és a Játékban
való részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi
feltételt elfogadja. A játékban való részvétel olyan szerződés megkötésének minősül, amellyel
a Játékos kizárólag előnyt szerez.

2.3. Az adott Nyereményjátékból kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik az Online Játék
szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt azzal a
céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen
játékosoknak minősülnek például az online játék megnyerése érdekében társult személyek,
akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt
több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a
tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik
nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül
növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást
tanúsító résztvevők vagy játékosok a jogosulatlanul átvett nyeremények összege erejéig
kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a
Megrendelőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

2.4. A nyereményjátékban azon Játékosok vehetnek részt, akik rendelkeznek minimum 100
ponttal a sorsolás időpontjában.



3. Nyertesek meghatározása

3.1. A Nyereményjáték időtartama 2021. szeptember 6. 6:00 - 2021. december  31. 12:00, mely 4
sorsolási időszakból áll:

3.1.1. 2021. szeptember 6. 6:00 - 2021. szeptember 30. 16:00
3.1.2. 2021. szeptember 30. 16:00 - 2021. október 29. 16:00
3.1.3. 2021. október 29. 16:00 - 2021. november 30. 16:00
3.1.4. 2021. november 30. 16:00 - 2021. december  31. 12:00

3.2. A nyerteseket a Lebonyolító az alábbi időpontokban sorsolja:
3.2.1. 2021. szeptember 30. 16:00
3.2.2. 2021. október 29. 16:00
3.2.3. 2021. november 30. 16:00
3.2.4. 2022. január 3. 9:00

3.3. A Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség
elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 50+1 darab nyertes Játékos kerül kisorsolásra.
A sorsolások helyszíne a Lebonyolító irodája (1076 Budapest, Klauzál u. 35.).

3.4. A sorsolási időszakokban a nyereményeket az alábbiak szerint szerezhetik meg a Játékosok.
3.4.1. 2021. szeptember: Párbaj hónap. A sorsolásba azon Játékosok kerülnek akik

megfelelnek a 2. pont részvételi feltételeinek és pontjaikat a
https://biztonsagkerek.hu/parbajozz-es-nyerj oldalon található minijátékkal gyűjtik
az adott hónapban. A nyeremények sorsolásakor csak a Párbajon keresztül szerzett
pontok kerülnek figyelembe vételre. Többszöri játék esetén a pontok összeadódnak.

3.4.2. 2021. október: Forgasd ki a jövőd! hónap. A sorsolásba azon Játékosok kerülnek akik
megfelelnek a 2. pont részvételi feltételeinek és pontjaikat a
https://biztonsagkerek.hu/forgasd-ki-a-jovod oldalon található minijátékkal gyűjtik
az adott hónapban. A nyeremények sorsolásakor csak a Forgasd ki a jövőd!
minijátékon keresztül szerzett pontok kerülnek figyelembe vételre. A főnyeremény
sorsolásban való részvétel feltétele, hogy a Játékos Forgasd ki a jövőd! játék mind a 8
életszakaszát legalább egyszer végigjátszotta. Többszöri játék esetén a pontok
összeadódnak.

3.4.3. 2021. november: Párbaj hónap. A sorsolásba azon Játékosok kerülnek akik
megfelelnek a 2. pont részvételi feltételeinek és pontjaikat a
https://biztonsagkerek.hu/parbajozz-es-nyerj oldalon található minijátékkal gyűjtik
az adott hónapban. A nyeremények sorsolásakor csak a Párbajon keresztül szerzett
pontok kerülnek figyelembe vételre. Többszöri játék esetén a pontok összeadódnak.

3.4.4. 2021. december: Forgasd ki a jövőd! hónap. A sorsolásba azon Játékosok kerülnek akik
megfelelnek a 2. pont részvételi feltételeinek és pontjaikat a
https://biztonsagkerek.hu/forgasd-ki-a-jovod oldalon található minijátékkal gyűjtik
az adott hónapban. A nyeremények sorsolásakor csak a Forgasd ki a jövőd!
minijátékon keresztül szerzett pontok kerülnek figyelembe vételre. A főnyeremény
sorsolásban való részvétel feltétele, hogy a Játékos Forgasd ki a jövőd! játék mind a 8
életszakaszát legalább egyszer végigjátszotta. Többszöri játék esetén a pontok
összeadódnak.

https://biztonsagkerek.hu/parbajozz-es-nyerj
https://biztonsagkerek.hu/forgasd-ki-a-jovod
https://biztonsagkerek.hu/parbajozz-es-nyerj
https://biztonsagkerek.hu/forgasd-ki-a-jovod


4. Nyeremények, nyertesek értesítése, nyeremények átadása

4.1. A Játékosok kisebb és nagyobb értékű nyeremény csomagokat nyerhetnek a
Nyereményjáték időtartama alatt

4.1.1. Ajándékcsomag (50 nyertes): Ennek tartalma például a póló, kulacs, bögre, stb.
Ajándékcsomag sorsolásban részt vesz minden olyan Játékos, aki a 2. és 3.4. pont
részvételi feltételeinek megfelel.

4.1.2. Fődíj (1 nyertes): Fődíj sorsolásban részt vesz minden olyan Játékos, aki a 2. és 3.4.
pont részvételi feltételeinek megfelel és a ranglista top 10 helyezettje között van a
sorsolás időpontjában. A fődíjak a Nyereményjáték sorén a következők:

4.1.2.1. 2021. szeptember: DJI Tello Drón
4.1.2.2. 2021. október: Akai F3 Elektromos roller
4.1.2.3. 2021. november: Neuzer kerékpár 50.000 Ft értékben
4.1.2.4. 2021. december: JBL Charge 4 Bluetooth hangszóró

4.2. A Nyerteseket a Lebonyolító a sorsolás után 3 munkanapon belül értesíti az Online Játék
oldalán megadott e-mail címeken keresztül. A nyereményre való jogosultság és a nyeremény
átvételének feltétele, hogy a Játékos az értesítés kiküldése után 8 munkanapon belül
válaszoljon, megadja nevét, e-mail címét és lakcímét. Amennyiben a nyertes nem jelez vissza
8 munkanapon belül a Lebonyolító Nyereményjátékkal kapcsolatos megkeresésére (nyertes
státusz visszaigazolása, nyeremény átvétel részleteinek egyeztetése), a Lebonyolító értesítést
küld a nyertes státusz érvénytelenítéséről és újrasorsolja a nyertest. A Lebonyolító a
pótsorsolás alkalmával az adott nyereményjátékban érvénytelenített nyertes státusszal
rendelkező Játékosok számával megegyező számú nyereményt sorsol ki. A pótsorsolásban az
adott hónapban már egyszer nyertes státuszt szerzett Játékosok nem szerepelnek ismét.

4.3. A Nyereményeket a Nyertesek a Lebonyolító irodájában (1076 Budapest, Klauzál u. 35.)
vehetik át hétköznaponként 9:00-16:00 között vagy a Lebonyolító futárszolgálattal eljuttatja
az adott nyertesnek a Játékos által az értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi
lakcímre. A Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg, az adott
sorsolástól/nyertes meghatározásától számított 30 naptári napon belül. A nyertes Játékos
köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat
érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012.
évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen
körülmény a Megrendelő, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Lebonyolító a
Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

4.4. Lebonyolító kizárja az adott Játékból azt a Játékost, akinek a részére a Nyereményt azért
nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a feltüntetett személyes adatok nem valósak,
hiányosak vagy tévesek, vagy Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban
írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Megrendelőt, Lebonyolítót
semmilyen felelősség nem terheli.

5. Adózás, költségek



5.1. Lebonyolítót a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül
további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a
Lebonyolító viseli.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA

1.1. A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy rögzítse a CASE SOLVERS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

TÁRSASÁG (székhelye: 1145 Budapest, Szugló utca 5., III/8., cégjegyzékszám: 01-09-175725.,
adószáma: 24655604-2-42., képviseli: Ábrahám Zsolt ügyvezető, a továbbiakban: továbbiakban:
Társaság vagy Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és - kezelési elveket, és a Társaság
adatvédelmi és - kezelési politikáját, amelyet a Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek
ismer el.

1.2. A jelen Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználók által, a Honlapon önkéntesen, a Társaság által
nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében megadott személyes adatok kezelésének elveit
tartalmazza.

1.3. Az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette
figyelembe a 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 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletét (a továbbiakban: Általános
Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: INFOTV.), a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: PTK.) rendelkezéseit.

1.4. Ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon
szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban alább hivatkozott
Honlapon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek
promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett
tartalmakhoz kapcsolódnak.

1.5. Ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatkezelési Tájékoztató hatálya szintén nem terjed ki olyan
weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre az Adatkezelési Tájékoztató
hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást
üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és
ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK



2.1. „Adatkezelés”: személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

2.2. „Adatkezelő”: az a személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza.

2.3. „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2.4. „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2.5. „Adatfeldolgozó”: a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban
hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

2.5.1. DOTROLL Kft. - tárhelyszolgáltatás
1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

2.6. „Honlap”: az Adatkezelő által üzemeltetett http://biztositsdbemagad.hu és
https://biztonsagkerek.hu/ internetes oldal.

2.7. „Szolgáltatás(ok)”: Nyereményjáték lebonyolítása

2.8. „Felhasználó”: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja
az alább felsorolt adatait.

2.9. „Adatkezelési Tájékoztató”: az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatója.

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. A Felhasználó döntése és hozzájárulása alapján az Adatkezelő a Honlapon keresztül elérhető
Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, egyes Szolgáltatások tekintetében kezelheti az alábbi
adatokat:

3.2. Regisztráció:

http://biztositsdbemagad.hu/


● Név
● E-mail cím

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
● E-mail cím tekintetében a Nyereményjáték lebonyolítása;
● Név, e-mail cím, lakcím tekintetében a Nyeremények eljuttatása a nyertesekhez;
● Mindegyik kezelt adat kapcsán a  Felhasználók jogainak védelme;
● Mindegyik kezelt adat kapcsán az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;
● A Biztosítsd Be Magad programjairól (Biztonságkerék online játék, Biztosítsd Be a

Karriered!, Biztosítsd Be Magad! verseny, Biztosítói órák) való tájékoztatás.

4.2. Az Online Játék weboldalán a Lebonyolító a Google Analytics és Facebook Pixel eszközeit használja
közösségi média kampány eredmény és a weboldal forgalom monitorozási céllal.

4.3. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használja fel.

4.4. Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül
sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap
használata során általuk közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely
azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4.5. Az Adatkezelő a Felhasználó által a Honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a
Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás
jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében),
a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

4.6. A Felhasználó által a megadott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.
Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatok megadásakor
egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, címről illetve az általa megadott
adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe Szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy
megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel, szolgáltatás igénybevételekkel
összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet, címet
vagy egyéb adatot regisztrálta és az adatokat megadta.

5. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA

5.1. Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint
a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

5.2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az
érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.



5.3. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az
adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, amennyiben a Személyes
adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a
Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget
biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.4. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel, ugyanakkor az Adatkezelő minden ésszerű
intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

5.5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet
gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a
hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó
illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a
jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött
érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével,
amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem
gyűjt.

5.6. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat harmadik félnek át nem adja, az adatokat nem
továbbítja, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

5.7. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában
történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas adatot semmilyen
formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Személyes Adatkezelésnek, sem
adattovábbításnak.

5.8. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az
érintett Felhasználót értesíti. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az
érintett jogos érdekét nem sérti.

5.9. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a
felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen
elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

5.10. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire, az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő
kijelölésére.



6. AZ ADATKEZELÉSEK IDŐTARTAMA

6.1. A nyeremények átadása, továbbá a Felhasználó által kizárólag kapcsolatfelvétel vagy
reklamációkezelés céljából küldött e-mailek és postai úton megküldött levelek esetén, az Adatkezelő a
nevet, az e-mail címet, – amennyiben ennek kezelésére sor kerül – a lakcímet, a az adatkezelés
jogalapja szerinti ügy lezárását (nyeremény átadása vagy nyertes jogosultság elvesztése, továbbá
reklamációkezelés) követő 90. napon törli. Az Adatkezelő ettől eltérően egyedi esetben jogosult a
Személyes adatot továbbra is kezelni, ha az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további
kezelését indokolja. Ebben az esetben az Adatkezelő e jogos érdekének megszűnését követően a
Személyes adatot haladéktalanul törli.

6.2. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelésére az Adatkezelő addig jogosult, amíg
adatkezelés jogalapja szerinti ügy le nem záródik, vagy egyébként amíg a Felhasználó nem kéri a
Személyes adatok törlését, a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az Adatkezelő a
Szolgáltatás nyújtását, azaz a Játékot be nem fejezi. A Személyes adat Játék befejezését követő 90. nap
elteltével az Adatkezelő rendszereiből vissza nem idézhető módon törlésre kerül, kivéve amennyiben
a további adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel szükséges (ld. 6.1. pontban írtakat).

6.3. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése
a Szolgáltatás igénybevételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes
adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

6.4. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett
bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó Személyes
adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség
gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

6.5. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az
Adatkezelő végrehajtja.

7. A FELHASZNÁLÓ JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA

7.1. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és
amennyiben igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést,
különös tekintettel az alábbiakra:

▪ az Adatkezelés céljai;
▪ az érintett Személyes adatok kategóriái;
▪ azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték

vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
szervezeteket;



▪ adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;

▪ az Felhasználó azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen;

▪ a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

7.2. A Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott
vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@case-solvers.com e-mailcímre küldött e-mailben
tájékoztatást kérhet.

7.3. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem
alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az
Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a megadott e-mail címéről küldi.

7.4. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

7.5. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok
kiegészítését.

7.6. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok az
Adatkezelő fenti e-mail címére írt e-mail útján módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló
igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

7.7. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható
▪ ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
▪ jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.8. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót,
megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését
követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

7.9. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha
▪ az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
▪ az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;
▪ az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
▪ az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,

amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.
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7.10. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő, a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és az
Adatkezelő által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

7.11. Amennyiben az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a
Felhasználót az Adatvédelmi incidensről. A Felhasználót nem kell tájékoztatni, ha a következő
feltételek bármelyike teljesül:

▪ az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az
intézkedéseket az Adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen
azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz
való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

▪ az Adatkezelő az Adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban
valószínűsíthetően nem valósul meg;

▪ a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan
közzétett információk útján tájékoztatja az Adatkezelő, vagy olyan hasonló intézkedést hoz, amely
biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.


