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”Carrera Auchan Karácsonyi Bajnokság” 
 

JÁTÉKSZABÁLYZATA 
(részletes részvételi és adatkezelési szabályzat) 

 
1. A STADLBAUER Piackutató és Kereskedelmi Kft. (2045 Törökbálint, Tó Park utca 3.; Adószám: 10500518-2-13; Cgj.: 13-09-

170504; web: www.carrera-toys.com/hu/1211/auchan-road-show; a továbbiakban: Szervező) az alábbi játékszabályzat 
(továbbiakban: Szabályzat) szerinti ügyességi vetélkedőt (továbbiakban: Verseny) hirdet:  

2. A Versenyben az a természetesen személy vehet részt, aki  
2.1. a Verseny legalább egy selejtezőjének a helyszínén az ottani rendezvény időpontjában személyesen megjelenik ÉS  
2.2. a Versenybe a Szervező által a selejtezők helyszínén rendelkezésre bocsátott nevezési lappal vagy elektronikus 

alkalmazással benevez ÉS 
2.3. aktuális személyes állapota (pl. fizikai, pszichés állapot) alapján a Szervező helyszíni képviselője alkalmasnak ítéli a Verseny 

eszközeit rendeltetésszerűen, a vagyon- és maga vagy mások épségét, egészségét nem sértő módú használatra. (Ezen 
állapot megítélésére a Szervező helyszíni képviselője saját hatáskörben jogosult, a döntése ellen a kifogás, jogorvoslat 
kizárt.) 

3. Nevezési feltételek: Adott selejtezőn való részvételhez az adott selejtező helyszínén történő nevezés szükséges.  
A 16. életévét be nem töltött személy adott nevezéséhez szükséges, hogy az adott nevezést a törvényes képviselője (szülő, 
gondviselő) egyidejűleg megerősítse. A 14. életév alatti személy helyett az adott nevezést a törvényes képviselő (szülő, 
gondviselő) jogosult megtenni.   
A törvényes képviselő az adott nevezéssel összefüggő nyilatkozatával egyben azt is kijelenti, hogy  
3.1. korlátozások nélkül jogosult a Versenyző érdekében/nevében az adott nyilatkozat megtételére és viseli, illetve mentesíti a 

Szervezőt mindennemű olyan jogkövetkezmény alól, amely ezen nyilatkozatának esetleges valótlanságából ered;  
3.2. közvetlenül viseli, illetve mentesíti a Szervezőt minden olyan felelősség jogkövetkezmény alól, amely a törvényes 

képviseletébe tartozó Versenyző magatartásából, mulasztásából ered (különösen a Szervezőnek és/vagy bármely más 
harmadik személynek okozott károkat). 

4. A Versenyen minden Versenyző csak a saját kockázatásra és felelőségére vehet részt. A Versennyel összefüggésben 
Szervezőnek és/vagy harmadik személyeknek okozott károkért a Versenyző közvetlenül tartozik felelősséggel. (A korlátozottan, 
illetve cselekvőképtelen személy vonatkozásában a kárfelelősség/helytállás a vonatkozó szabályok alapján és szerint a törvényes 
képviselő tartozik felelősséggel.) A Szervező a Versenyen résztvevők és/vagy egyéb jelenlévők felé - a rendelkezésre bocsátott 
versenyeszközök rendeltetésszerű használtra alkalmas állapota kivételével - minden felelősséget kizár. 

5. Verseny alapelve a fair play, továbbá a kulturált és vidám versenyzés, szurkolás adta közösségi élmények megvalósítása. A 
Szervező ezért a Verseny valamennyi rendezvényi helyszínén a saját hatáskörben jogosult általánosságban és eseti jelleggel 
meghatározni a Versenyt és/vagy a Verseny zavartalan lebonyolítását, beleset-, vagyonvédelmet elősegítő magatartási és/vagy 
viselkedési szabályokat előírni (pl. a pálya körül a tartózkodási helyeket meghatározni, gyermekkorúak felügyelet melletti 
belépésének engedélyezése a helyszínre). A Szervező fentiekkel összefüggő intézkedésével szemben a kifogás, jogorvoslat kizárt. 

6. A Szervező jogosult a Versenyzőt a Versenyből bármikor azonnali hatállyal kizárni, ha  
6.1. a Versenyző (bármely) nevezéséről/illetve törvényes képviselő ezzel összefüggő nyilatkozatáról utóbb kiderült, hogy nem 

volt szabályszerű; 
6.2. nem tartja be a Versenyre, illetve a rendezvény helyszínére vonatkozó szabályokat, különösen ha a Versenyző a 

magatartásával zavarja a Verseny és/vagy mások nyugalmát, testi épségét, a vagyonbiztonságot, vagy akár a Verseny 
tisztaságát veszélyezteti, sérti; 

6.3. a Versenyző a rendelkezésre bocsátott eszközöket nem a Szervező utasítása szerint, vagy nem rendeltetésszerűen 
használja, azok állagát, állapotát rongálja, veszélyezteti; 

6.4. az elődöntőn és/vagy döntőn részvételre jogosult Versenyző 
6.4.1. az elődöntő csoport sorsolása kezdete előtt legkésőbb 10. percig bármely okból nem jelent meg a Szervező helyi 

képviselője előtt, vagy  
6.4.2. az elődöntő csoport sorsolása szerinti, illetve a döntő futam kezdetét bármely okból lekési. 

6.5. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a fentiek súlyosságától függően a Versenyzőt adott esetben a Verseny 
rendezvényének a helyszínéről is kitiltsa.  

6.6. Ugyanez az irányadó a rendezvényen jelenlévő bármely személy esetében is azzal, hogy amennyiben olyan személy kerül 
kitiltásra, aki valamely gyermek korcsoportban induló Versenyző törvényes képviselője is, úgy a törvényes képviselő kitiltása 
az adott Versenyző kizárását is jelenti, kivéve, ha a gyermek korcsoportos Versenyző törtvényes képviselete ennek ellenére 
a helyszínen folyamatosan biztosítva marad (pl. másik szülő is jelen van)   

6.7. a Versenyző az adatainak a Versenyen való részvétellel összefüggő kezelését bármi okból megtiltana. 
A Szervező fentiekkel összefüggő döntésével szemben a kifogás, jogorvoslat kizárt. 

7. A nevezés hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés stb.), a játékban való részvétel 
sikertelenségéért, nem a Szervezőnek fel nem róható, különösen helyszíni körülményekből, technikai akadályokból, közmű, 
internetszolgáltatói vagy egyéb kommunikációs hálózati, ill. technikai problémákért a Szervező nem vállal felelősséget 

8. A Verseny leírása: 
8.1. A Verseny két korcsoportban (”14. életkor év alattiak” és ”14. év felettiek”) kerül megrendezésre attól függően, hogy a 

Versenyző mennyi idős. 
8.2. A Verseny korcsoportonként három-három fordulóból (selejtező, elődöntő, döntő) álló ügyességi verseny, melynek során a 

jelen Szabályzat szerint szabályszerűen nevezett Versenyzők (továbbiakban Versenyző) a Szervező által a rendezvényi 
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helyszíneken felállított pályán, a Szervező által rendelkezésre bocsátott kötött pályás ”Carrera Slot Car” modellautókkal a 
legjobb köridőért (selejtező), illetve egymással (elődöntő, döntő) versenyeznek. 

8.3. Selejtező: A selejtező futam célja, hogy a Versenyző a pályát a legrövidebb idő alatt, szabályosan teljesítse. Egy Versenyző 
egy selejtező futamon egymás után legfeljebb 10 (tíz) kört tehet meg a két sávos pályán melyen a selejtező futamokon 
egyszerre legfeljebb két Versenyző versenyez. A futam legjobb (azaz legrövidebb) körideje minősül a Versenyző adott 
selejtező futamon elért eredményének. Egy Versenyző a többi résztvevő után, a résztvevők és az adott rendezvény 
időkorlátjától függően újabb selejtező futamon is részt vehet. A Versenyző jogosult több selejtezőn is nevezni.  
A selejtezők eredményét a Szervező összesítve a weboldalán (www.carrera-toys.com/hu/1211/auchan-road-show) közzé 
teszi.  
A Versenyző saját kockázatára köteles ezt figyelemmel kísérni, azaz ebből az elődöntőn való indulásnak esetleges 
lehetőségéről közvetlenül is tájékozódni, függetlenül attól, hogy a Szervező az elődöntőben való indulás 
lehetőségéről az első 16 Versenyzőt korcsoportonként e-mailben és/vagy telefonon is tájékoztatja. 

8.4. Elődöntő: A Szervező korcsoportonként tart elődöntőket. A korcsoportos elődöntőn a selejtező futamokon korcsoportonként 
összesítve legjobb köridőt elérő 16 Versenyző vehet részt.  
Az elődöntőn indulásra jogosult Versenyző kizárása esetén helyette az elődöntő helyszínén megjelentek közül az a másik 
Versenyző lesz jogosult az indulásra, aki a selejtező futamok során a 16 első köridős versenyző után sorrendben a következő 
legjobb köridőt érte el.  
Az elődöntőben a jelen lévő, indulásra jogosult Versenyzőket korcsoportonként, a Szervező a jelenlévők előtt egyszerű 
sorolással négyes futam csoportokba osztja be. 
Az elődöntőben adott csoport tagjai egyszerre, egymással versenyeznek. Az elődöntőben csoportonként összesen 1 futam 
van, futamonként 20 körrel. A csoport első helyezettje az, aki az adott futamban az indulók közül elsőnek ér célba. 

8.5. Döntő: Szervező korcsoportonként egy döntő futamot szervez (döntő). A döntőben a korcsoportos elődöntők nyertesei 
egymással, egyidőben versenyeznek a pályán. A döntőben korcsoportonként 1 futam van, futamonként 30 körrel. 
A korcsoportos döntő nyertese és egyben a Verseny korcsoportos nyertese az a Versenyző, aki a döntő futamban a futam 
indulói közül elsőnek ér a célba. 

9. A Verseny tartama: 2018. november 17.- 2018. december 8. 
Selejtezők:   

Auchan Fót (2151 Fót Fehérkő u. 1.)    2018.11.17-18. 
Auchan Maglód (2234 Maglód Eszterházy János utca 1.)  2018.11.17-18. 
Auchan Miskolc (3527 Miskolc József Attila utca 87.)  2018.11.17-18. 
Auchan Budaőrs (2040 Budaörs Sport u. 2 - 4.)   2018.11.24-25. 
Auchan Soroksár (1239 Budapest Bevásárló u. 2.)  2018.11.24-25. 
Auchan Szegedi (6728 Szeged Zápor út 4.)   2018.11.24-25. 
Auchan Dunakeszi (2120 Dunakeszi Nádas u. 6.)  2018.12.01-02. 
Auchan Solymár (2083 Solymár Szent Flórián u. 2-4.)  2018.12.01-02. 

Nevezni mindig az adott helyszínen, az adott helyszínre megadott napokon 11.00-tól lehet, érkezési sorrendben lehet. A selejtező 
futamokon indulni a nevezési sorrendben lehet. A Szervező eltérő rendelkezése hiányában az adott helyszínen a nevezésre 16.30 
percig van lehetőség. A Szervező a nevezők esetleges nagy számára tekintettel fenntartja a jogot arra, hogy az adott helyszínen 
történő nevezés lehetőségét korábban lezárja.  
Elődöntők:  

Auchan Dunakeszi (2120 Dunakeszi Nádas u. 6.)    2018.12.08 
Csoportok sorsolásának kezdőidőpontja:    10:00  
Az elődöntők csoportbeosztás szerinti futamainak kezdetét a Szervező közvetlenül a csoportsorsolást követően határozza meg 
és közli az elődöntők résztvevőivel.  

Döntő(k):  
Auchan Dunakeszi (2120 Dunakeszi Nádas u. 6.)    2018.12.08 

 14 év alattiak döntő futam tervezett kezdete:    10:15 
14 év felettiek döntő futam tervezett kezdete:    10:45 

A fenti elő- és döntő futamkezdetek időpontjai tervezett kezdő időpontok, amelyek az adott rendezvény előkészítése, vagy éppen 
az előzményi futamok elhúzódása esetlegesen adott napon későbbre is tolódhatnak.  

10. Eredményhirdetés: 
A Verseny ünnepélyes eredményhirdetésére a döntő helyszínén a döntő futamok napján, azokat követően kerül sor. Az 
eredményhirdetés tervezett kezdőidőpontja 11:30 (a 9. pont utolsó bekezdése értelemszerűen erre is irányadó) 
A nyeremények átvételére csak az a nyertes jogosult aki az eredményhirdetésen személyesen jelen van. 

11. A Verseny illetve rendezvényeinek helyszínével, az események kezdőidőpontjaiból, tartamából, illetve azok esetleges lekéséséből, 
vagy idő előtti távozásból eredő mindennemű felelősséget, kifogást, jogorvoslatot kizár a Szervező. 

12. Nyeremények:  
A verseny (döntő) főnyereménye: 

14 év feletti korosztály I. helyezettje részére:  1 db ”Családi belépő” a 2019. évi Hungaroring F1 nagydíjra (a „Családi belépő 
ténylegesen: 4 db ”Állójegy hétvégi” belépőt jelent)  
A nyeremény részletes feltételeit a 
http://www.gpticketshop.hu/Formula_1.html?referer=3&Lang=HU  weboldalon 
ismerheti meg. 
A nyeremény értéke: 115.200,-Ft 

http://www.gpticketshop.hu/Formula_1.html?referer=3&Lang=HU
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14 év alatti korosztály I. helyezettje részére: a.) 10+1 futamra jogosító gyermek pályabérlet a Hungaroring Kart Center 
(2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.) gokart pályán  
A nyeremény átvételi és felhasználási szabályairól a 
http://hungaroringkartcenter.hu/ weboldalon érdeklődhet. 
A nyeremény értéke: 16.500,-Ft;  

 ÉS 
b) 1db ”Carrera Slot Car Go Plus Power Lap” set  

A nyeremény értéke: 40.000,-Ft 
Egyéb nyeremények/ajándékok: 

Döntők 2., 3. 4. helyezettjei részére  Carrera Slot Car termékek 30.000,-Ft-15.000,-Ft egyenként értékben. 
Elődöntők döntőbe nem jutott Versenyzői Carrera ajándékcsomagok egyenként 5.000,-Ft értékben. 

13. A Verseny korosztályos főnyereményeit (döntők győztesei) a Hungaroring Sport Zrt. (2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.) 
ajánlotta fel és adja át a saját nevében. A főnyeremények után a vonatkozó jogszabályok szerinti közterhet a Hungaroring Sport 
Zrt. viseli és fizeti meg közvetlenül a hatóságok felé.  

14. A főnyeremények nyeremények átvételével és igénybevételével összefüggő a nyeremény szolgáltatója által meghatározott 
szabályokért, azok megsértéséért, illetve az átvételhez/felhasználáshoz szükséges személyi és egyéb feltételek (pl. képesség, 
fizikai alkalmasság stb.) meglétéért, továbbá a nyeremények igénybevételével összefüggő eseményekért, körülményekért, 
következményekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.  
A Verseny egyéb nyereményeit/ajándékait a Szervező biztosítja és viseli, illetve fizeti az ezzel összefüggésben jogszabályok 
szerinti közterheket. A Szervező által átadott nyeremények vonatkozásban a Szervező közvetlen szavatosságot nem vállal, azokért 
a termék gyártója felé lehet esetleges ezen alapuló igényt érvényesíteni. 

15. A Versenyző a nevezésével tudomásul veszi, hogy a nyertessége esetében a nyereménye/ajándéka átvételére csak annak 
függvényében jogosult, ha vállalja, hogy egyidejűleg megadja azon személyes adatait is a nyeremény szolgáltatójának, mely 
alapján az az esetleges és szükséges közteherbevallási és -fizetési kötelezettségének eleget tud tenni. 

16. A nyeremények készpénzre nem válthatóak át és másra nem ruházhatóak át (ide nem értve a főnyeremény ”Családi belépő” 
alapján a nyertessel együtt érkezőket).  

17. A nyeremények/ajándékok átvételére csak az eredményhirdetésen van lehetősége személyesen az arra jogosult Versenyzőnek. 
Az át nem vett nyeremény utólagos átvételére nincs lehetőség. 
 

18. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

18.1. BEVEZETÉS 
 

18.1.1. Tájékoztató célja 
Jelen tájékoztató célja, hogy a Szervező (a továbbiakban "Adatkezelő"/”Szervező”) által szervezett Verseny 
szervezése és lebonyolítása során, a Versenyen Versenyzők nevezésével, a nyereményben részesített Versenyzők 
számára a nyeremény átadásával, valamint a Verseny lebonyolításával összefüggő személyes adatok és felvételek 
(fénykép és videofelvétel) készítésével és felhasználásával kapcsolatos adatkezelést ismertesse. 

18.1.2. Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei 
(lsd. fentebb a Szervező adatai)  

18.1.3. A Szervező a Versenyre nevezés során megadott személyes adatait önkéntes, kifejezett és részletes előzetes 
tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeli. Hozzájárulás hiányában a Versenyre való nevezést a Szervező 
nem tudja feldolgozni és figyelembe venni. A személyes adatok kezelése során a mindenkor irányadó európai és 
magyar jogszabályoknak megfelelően jár el Szervező. Ezek különösen az alábbiak: 
a) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: "GDPR"), amely 2018. május 25-étől 
alkalmazandó; 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.") – 
amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó. 
 

18.2. A RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 
 

18.2.1. Nevezés feldolgozása, Verseny lebonyolítása és azzal összefüggő kapcsolattartás 
a) Az adatkezelés célja: a megadott adatokat a nevezés, valamint Verseny szervezése és lebonyolítása, illetve a 

Verseny során elért rész- és végeredménynek nyilvános kommunikációja érdekében kezeli a Szervező. 
b) Az adatkezelés jogalapja: a jelen Szabályzat és a nevezéssel létrejövő szerződés teljesítése 
c) A kezelt személyes adatok köre: a Versenyre nevezés során megadott személyes adatok:  

a. név 
b. születési név 
c. születési hely és idő 
d. anyja neve 
e. lakcím 
f. e-mail 

http://hungaroringkartcenter.hu/
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g. telefonszám  
16 életév alatti Versenyző esetében a nevezéshez való hozzájárulás, illetve 14 év alatti személy esetében a 
nevezés megtétele érdekében a Versenyző fentiek szerinti adatain felül a törvényes képviselő fentiek szerint adatai 
és a képviselői jelleg (pl. szülő) is szükségszerűen megadandó.  

d) Az adatkezelés időtartama:  
A teljesítést követő (eredményhirdetés, nyeremények átadása) 5 év (általános elévülés) 

e) Adatfeldolgozó:  
A Verseny (www.carrera-toys.com/hu/1211/auchan-road-show) weboldalán közzétételre kerülő személyes 
adatokhoz (keresztnév, vezetéknév, lakcímből a település, korcsoporti besorolás és eredmény, illetve nyeremény) 
a weboldal üzemeltetője a Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH Rennbahn Allee 15412 Puch, Salzburg Austria; 
Tel.: +43 662 88921-0; Fax: +43 662 88921-510; E-Mail: shop@carrera-toys.de a weboldalon történő megjelenítés 
érdekében is hozzáférhet. 

18.2.2. A Verseny során fénykép- és videofelvételek készítése a Versenyzőkről, valamint a felvételek felhasználása a Verseny 
és a Carrera brand jövőbeni népszerűsítése céljából  

a) Az adatkezelés célja: a Verseny dokumentálása, a Verseny és a Carrera brand jövőbeni népszerűsítése a publikus 
internetes felületeken, illetve marketing kiadványokban. 

b) Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (Szervező ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a felvételekkel valós 
élethelyzetek és személyek bemutatása mellett hatékonyabban ismertesse a verseny lefolyását, az eredményeket 
és népszerűsítse a Versenyt és a Carrera brandet. A szervező kifejezetten arra tekintettel szervezi a Versenyt, 
hogy annak ezen adatai/információ részére korlátlan ideig és területi kötöttség nélkül alkalmasak legyenek a 
Verseny és a Carrera brand népszerűsítésére, így ezen jogos érdeke előnyben részesül Versenyzőknek a 
Versenyzőkről készült felvételek egyoldalú, indokolás nélküli megtiltásának jogával szemben.) 

c) A kezelt személyes adatok köre: a Versenyzőről (esetleg törvényes képviselőről) készült fénykép, illetve 
videofelvétel. 

d) Az adatkezelés időtartama: Időben korlátlan (de legfeljebb a Versenyhez hasonló rendezvények szervezéséig 
és/vagy Carrera brand fennállásig).  

e) Adatfeldolgozó: 
A Verseny weboldalán (www.carrera-toys.com/hu/1211/auchan-road-show) közzétételre kerülő felvételekhez a 
weboldal üzemeltetője a Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH Rennbahn Allee 15412 Puch, Salzburg Austria; 
Tel.: +43 662 88921-0; Fax: +43 662 88921-510 E-Mail: shop@carrera-toys.de) a weboldalon történő megjelenítés 
érdekében is hozzáférhet. 

18.2.3. A Verseny során átadásra kerülő nyereményekkel összefüggő közteher adminisztráció céljából  
a) Az adatkezelés célja: a Verseny nyereményei utáni közteher adminisztráció és viselés lebonyolítása és 

dokumentálása.  
b) Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettségek teljesítése  
c) A kezelt személyes adatok köre: a 18.2.1. c.) pontban írtakon felül a nyeremény átvételével összefüggő közteher 

adminisztrációhoz jogszabály által esetlegesen előírt személyes adat (pl. adóazonosító). 
d) Az adatkezelés időtartama: a közteher adminisztrációval összefüggő jogszabályokban előírt időtartamig 

(Számvitelről szóló törvény 169.§ (1) bek. alapján a nyeremény átadásának időpontját követő 8 éven keresztül) 
e) Adattovábbítás:  

A nem a Szervező által átadott nyeremények esetében a Hungaroring Sport Zrt. (2146 Mogyoród, Hungaroring út 
10.) részére átadásra kerülnek a nyeremények átadásához és a nyereményekkel összefüggésben őt terhelő 
közteherbevallási és -fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok. 

18.2.4.  Marketing célú kommunikáció, hírlevél kiküldése (külön hozzájárulás alapján) 
a) Az adatkezelés célja: Stadlbauer cégcsoport által gyártott/forgalmazott termékekkel, a Versennyel, illetve a 

Versenyhez hasonló más rendezvényekkel összefüggő reklámcélú információk, hírlevelek közlése. 
b) Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás alapján (játékban való részvételtől nem függő hozzájárulás)  
c) A kezelt személyes adatok köre: a Versenyre nevezés során megadott személyes adatok közül  

a. név 
b. e-mail 

d) Az adatkezelés időtartama: visszavonásig 
e) Adatfeldolgozó/Adattovábbítás:  

A megadott adatok a Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH Rennbahn Allee 15412 Puch, Salzburg Austria; Tel.: 
+43 662 88921-0; Fax: +43 662 88921-510; E-Mail: shop@carrera-toys.de) hozzáférhet, illetve közvetlen hírlevél 
kiküldés érdekében átadásra kerülhet. 

18.2.5. Más adattovábbítás: A Versennyel kapcsolatban felmerülő jogvitával kapcsolatos iratokat, adatokat a Szervező 
átadhatja a jogvitával kapcsolatban eljáró jogi képviselőjének (Dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda 1025 Budapest, Szeréna 
út 5/3.). 
Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke], hogy jelen Szabályzat alapján őt illető jogok 
és terhelő kötelezettségei védelme, illetve érvényesítése érdekében fellépjen, illetve a jogvita rendezésre kerülhessen 
(jogos érdek). 

18.3. A JOGOSULT JOGAI 
18.3.1. A GDPR 15-20. cikkei alapján az általunk kezelt adatok tekintetében az alábbi jogok illetik meg: 

a) tájékoztatáshoz való jog; 
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b) hozzáférési jog; 
c) helyesbítéshez való jog; 
d) törléshez való jog; 
e) az adatkezelés korlátozásához való jog; 
f) adathordozhatósághoz való jog; 
g) tiltakozáshoz való jog; 
h) a hozzájárulás visszavonásához való jog. 

18.4. Jogorvoslati lehetőségek 
A 18.3 pontban felsorolt jogok gyakorlására vonatkozó esetleges kérelmét a fent megjelölt elérhetőségekre küldheti el és 
itt kérhet további információkat is. Amennyiben nem ért egyet a válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, akkor panasszal 
élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; 
telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A pert 
választása szerint az Alapítvány székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék) vagy a lakóhelye, vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indíthatja meg. 

18.5. A Versenyző – illetve a törvényes képviselő – a nevezés aláírásával egyben a fenti adatkezelési szabályokat elfogadva 
kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy  

− a neve (vezeték és keresztnév) és címe (település), az érintett selejtező helyszíne, a korcsoporti besorolása 
és az elért legjobb körideje a többi Versenyző eredményeivel együtt sorrendben a Szervező (www.carrera-
toys.com/hu/1211/auchan-road-show) weboldalán az elődöntőben való jogosultság megismerése érdekében 
a fenti adatkezelési szabályok korlátain belül nyilvánosan elérhető teszi. 

− elődöntőbe kerülése esetén a neve (vezeték és keresztnév) és címe (település), a korcsoporti besorolása, az 
elődöntő csoportsorolása, valamint az elért eredménye (csoporthelyezés) a Szervező Versennyel és/vagy a 
Carrera branddel összefüggő reklám-promócióihoz mód- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül 
időben korlátlanul, de legfeljebb a Versenyhez hasonló rendezvények szervezéséig és/vagy Carrera brand 
fennállásig felhasználja. 

− a döntőbe kerülése esetén a neve (vezeték és keresztnév) és címe (település), a korcsoporti besorolása, a 
döntőben elért helyezése és nyereménye a Szervező Versennyel és/vagy Carrera branddel összefüggő 
reklám-promócióihoz mód- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül időben korlátlanul de legfeljebb a 
Versenyhez hasonló rendezvények szervezéséig és/vagy Carrera brand fennállásig felhasználja.  

− a Versenyről és/vagy a nyeremény átadásáról akár kép-, hang- és/vagy filmfelvétel is készül/het, és amely 
felvétel(ek) egészét, vagy részleté(i)t a Szervező a Versennyel és/vagy Carrera branddel összefüggő reklám-
promócióihoz mód- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül időben korlátlanul, de legfeljebb a 
Versenyhez hasonló rendezvények szervezéséig és/vagy Carrera brand fennállásig felhasználja. 

19. Egyéb rendelkezések  
19.1. A Verseny rendezvények eseményeinek helyszínét az AUCHAN Magyarország Kft. /székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 

2-4., cgj: 13-09-165237/) biztosítja az áruházak nyilvános vásárlói/ügyfél területein. A helyszín vonatkozásában a Szervező 
mindennemű felelősséget kizár. 

19.2. A Verseny rendezvényeire történő, illetve az onnan történő elutazás kockázata és költsége a Versenyző érdekkörébe 
tartozik, ekörben a Szervező mindennemű felelőséget kizár. Ugyanez az irányadó a főnyeremények 
átvételére/igénybevételére is. 

19.3. A Szervező kizár minden olyan felelősséget, mely a jelen Szabályzat be nem tartásából, vagy megszegéséből – különösen 
a helyszíni képviselőjének utasításának be nem tartásából - ered.  

19.4. A Versenyre a jelen Szabályzat vonatkozik és érvényes, így a Szervező kizárja felelősségét a Versennyel kapcsolatos 
bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló a Szabályzattól eltérő, vagy ellentétes nyomdai, illetve 
szerkesztési hibáért. 

19.5. A nevezéssel egyben a Játékos (a 16. és 14. alatti személy esetében a Játékos törvényes képviselője is egyben magára 
kiterjedően is) a jelen Szabályzatot, különösen a felelősségre és az Adatkezelésre és azon belül is az 18.5. pontban írt 
felhasználási vonatkozó rendelkezéseit is elfogadja.  

19.6. A Szervező fenntartja a jogot a jelen Szabályzat lehetséges és esetleges módosítására, a Verseny kiírás visszavonására, 
a Verseny eredményhirdetés nélküli lezárására, mellyel összefüggésben mindennemű kifogás, jogorvoslat vagy 
igényérvényesítés lehetőségét kizárja.  

 
Budapest, 2018. október 31.  
 
STADLABUER Kft.  
Szervező 
 


