SEFAG - somogyi erdők élménymegosztó játék
JÁTÉK- ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
1. A játék szervezője: A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. megbízásából a FERLING Kft.
(7621 Pécs, Mária u. 8.) (továbbiakban: Szervező)
2. A Játékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkező
természetes
személy
(továbbiakban:
Játékos).
Amennyiben
a
nyertes
cselekvőképességében
korlátozott,
úgy
a
nyereménnyel
kapcsolatos
érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt
jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes
képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. és egyéb, a
lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.)
3. A Játék időtartama:
2019. augusztus 26. – 2019. szeptember 30.
4. A Játék menete:
A részvételhez Játékosoknak a SEFAG turisztikai létesítményeiben, vagyis a Kardosfa
Hotelben, a Zselici Csillagparkban, az Erdők Háza Látogatóközpontban, a Mesztegnyői
Erdei Vasúton és a Sziágyi Erdészeti Erdei Iskolában, 2019. január 1-je után készített
képeket kell beküldeniük a turizmus@sefag.hu email címre.
A képekkel kapcsolatban elvárás, hogy felismerhetően látszódjanak rajta emberek. Nem
kizárólag a beküldő Játékos szerepelhet a képen, ellenkező esetben Játékosnak
rendelkeznie kell a fényképen lévők beleegyezésével és kérés esetén az erről szóló
nyilatkozatot be kell tudni mutatnia a SEFAG Zrt.-nek.
További elvárás, hogy a kép tartalma alapján azonosítható legyen a SEFAG fenti
létesítményeinek valamelyike. A kísérőlevélnek emellett tartalmaznia kell a beküldő
játékos nevét, a kép készítésének helyét és legalább hónap pontosságú idejét.
A fotó beküldésével Játékos egyúttal kinyilvánítja, hogy az adott fotó szerzői jogaival
rendelkezik, vagy ezen jogok tulajdonosának beleegyezését bírja. Kinyilvánítja továbbá,
hogy a képen látható személy(ek) hozzájárulásával is rendelkezik a képmások
nyilvánosságra
hozásához.
Ezen
hozzájárulások
esetleges
hiányából
fakadó
következmények teljes mértékben Játékost terhelik.
A fényképek beküldésére 2019. augusztus 26. – 2019. szeptember 19. között van
lehetőség.
A beérkezett fotókat egyszerre, egy időpontban tesszük közzé a SEFAG Somogyi erdők
nevű Facebook-oldalán. A fotókra a Facebook felhasználói a like gomb megnyomásával
szavazhatnak, 10 napon keresztül, 2019. szeptember 20-ától 2019. szeptember 30.
24:00-ig.
A szavazatok összesítésekor a like gomb mind a hat funkciója egyenlő súllyal számolódik.
Csak és kizárólag a Somogyi erdők oldalán lévő képre érkezett like-ok számítanak, a
további megosztások kedvelései nem.
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5. Nyeremény
A Játék során minden, legalább érvényes és szabályos fotót beküldő játékos egy
hűtőmágnest nyer, amelyet a SEFAG Zrt. a játékban érintett turisztikai egységeinek
bármelyikében (a Kardosfa Hotelben, a Zselici Csillagparkban, az Erdők Háza
Látogatóközpontban, a Mesztegnyői Erdei Vasúton és a Sziágyi Erdészeti Erdei Iskolában)
átvehet a visszaigazoló emailben kapott kód megadása után.
A facebookos közönségszavazáson a három legtöbb kedvelést kapó kép beküldőjének
nyereményei a következők:
1. díj – 15 ezer forintos ajándékkártya
2. díj – 10 ezer forintos ajándékkártya
3. díj – 5 ezer forintos ajándékkártya
Az ajándékkártyák beválthatóak a Hotel Kardosfa bármely szolgáltatására (beleértve az
éttermet is) 2020. szeptember 30-ig.
Egy Játékos több fotóval is nevezhet. A garantált ajándékot azonban csak egy
alkalommal veheti át. A végső közönségszavazáson valamennyi beküldött és a
szabályoknak megfelelő fénykép részt vesz, így a lehetőség adott arra, hogy egy Játékos
több nyereményt is elnyerjen.
A három fődíj nyertesei a 2019. szeptember 30-án, 24:00-kor a három legtöbb
kedveléssel rendelkező képeket beküldő Játékosok. A kedvelések számának későbbi
változása a Játék végeredményét nem befolyásolja.
6. Nyertesek értesítése
A nyerteseket a sorsolást követő három munkanapon belül, a Játék során megadott
emailcímükön keresztül és lehetőség szerint a Somogyi erdők profiljának főoldalán,
posztban megjelölve, írásban értesítjük.
8. A nyeremények kézbesítése
A fődíjak átadására postai úton kerül sor. Szervező vállalja, hogy a sikeres
kapcsolatfelvételt követő egy héten belül a nyertes által megadott címre postázza a
nyereményt.
A nyeremények postázására csak magyarországi címre van lehetőség.
A nyereményeknek a csomagszállító cég hibájából történő késéséért, sérüléséért,
elveszéséért a Szervező felelősséget nem vállal.
9. Adatkezelés
A SEFAG Zrt. ( továbbiakban Adatkezelő) kijelenti, hogy személyes adatot csak jog
gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat
magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség
alapelvének, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése
egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
Az Adatkezelő és a FERLING Kft. (7621 Pécs, Mária u. 8.) (továbbiakban: Adatfeldolgozó
, vagy Szervező) közötti szerződés garantálja, hogy a Szervező szavatolja, hogy a
birtokába jutott adatokat harmadik félnek nem adja át. A Játékos személyes adatait a
Szervező a Játék időtartama alatt a pályázó tájékoztatása céljára használja fel, és azokat
a cél megvalósulását követően, a Játék végén törli.
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adatkezelés célja: a „SEFAG-somogyi erdők élménymegosztó játék” nyereményjátékon
résztvevő érintettek adatainak kezelése
kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe, képmása, a nyertesek vonatkozásában
lakcím
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6.cikk (1) bekezdés b, pontja szerinti,az adatkezelés
olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, ahol az érintett az egyik fél
adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig
adattárolás módja: elektronikus

Az érintettek jogainak érvényesítése
Az Adatkezelő. tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását
követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
− kérheti személyes adatainak helyesbítését,
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
− tiltakozhat az adatkezelés ellen
− visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását
− kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes,
vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége
− élhet adathordozhatósághoz való jogával
Az Adatkezelő munkavállalója a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a
beérkezéstől számított három (3) napon belül áttenni a Társaság vezetőjéhez, aki
gondoskodik annak továbbításáról az adatvédelmi tisztviselő részére.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két (2) hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az
érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az
általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között
létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha
az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő munkavállaló – amennyiben a
szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – a
Társaságvezető jóváhagyásával helyesbíti, a GDPR 17. cikkében meghatározott okok
fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről.
A személyes adatot törölni kell, ha:
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a)
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b)
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
az adatkezelésre;
d)
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e)
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)
a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;
g)
ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes
adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve
technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő
adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben
meghatározott egyéb esetben.
Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az
adatokat korlátozza, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.
Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa
igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat
is megtéríti. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj
megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett
személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte
elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán késedelem nélkül,
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem tájékoztatja az
érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt
nyújthat be a NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) és élhet lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél is - bírósági
jogorvoslati jogával.
Egyéb tájékoztatás
A SEFAG Zrt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata elérhető a www. sefag.hu
honlapon
a
http://sefag.hu/tarsasag/altalanos-informaciok/altalanos-adatvedelmitajekoztato linken.
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A Játékon való részvétellel a Játékos hozzájárul, hogy a Játék során a SEFAG Zrt. a
beküldéshez használt emailcímére feliratkozási lehetőséget küldjön a társaság turisztikai
hírlevelére. Amennyiben Játékos a lehetőséggel nem kíván élni, úgy adatai a Játék
lezárultával törlésre kerülnek.
Amennyiben a Játék során megadott e-mail címére küldött, a Társaság turisztikai
hírlevelére történő feliratkozási lehetőségre válaszolva hozzájárul ahhoz, hogy a SEFAG
Zrt-től hírleveleket kapjon, akkor Társaság honlapjára vonatkozó adatvédelmi
tájékoztató, hírlevél küldésre vonatkozó szakasza érvényes az adatkezelésre. A honlapra
vonatkozó adatvédelmi tájékoztató elérhető a www.sefag.hu/ linken.
A Játékos azzal, hogy a nevezési fotókat a Társaság turizmus@sefag.hu email címére
beküldi, elfogadja, hogy a Játék során történő adatkezelés célját megértette, ezzel
egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait a Szervező az
adatvédelmi tájékoztatásban szereplő célból és módon nyilvántartsa, kezelje és
feldolgozza.
10. Felelősségkizárás
A technikai problémákból eredő hiányosságokért a Szervező nem vállal felelősséget. A
Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt
maguk viselik.
Szervező nem vállal felelősséget a Játékosok Facebook-profilját érintő visszaélések
esetén.
Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a
Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden
ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a
Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért.
11. Egyéb
Szervező fenntartja a jogot, hogy a vélelmezhetően nem a játék szellemiségének
megfelelő, tisztességtelen és/vagy etikátlan módszerekkel, nyerészkedés céljából
próbálkozó játékosokat előzetes értesítés nélkül kizárja a játékból.
A Játékkal kapcsolatban a jogi út minden tekintetben kizárva.
Szervező fenntartja a Játékszabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat
a Játékosok részére közzé teszi.
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