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POPZ EUROPE KFT. 

Kigyóhagyma u. 3 

4002 Debrecen, Hungary 

Tel.: +36 52 500 388  

Email: info@popz.eu 

Web: popz.eu  

 

 

Popz – Hupikék Törpikék DVD promóció 

Játék- és adatkezelési 

szabályzat 

 

 

1. A játék időtartama: 

2017. augusztus 2. 10:00 – 2017. október 1. (24:00-ig) 

A sorsolások időpontja:  

2017. augusztus 21. 10:00 

2017. október 2. 10:00 

A sorsolások helyszíne: Popz Europe Kft. irodája, 4002, Debrecen, Kígyóhagyma utca 

3. 

A sorsolások számítógépes szotfveren keresztül kerülnek lebonyolításra. A sorsolások 

nem nyilvánosak. 

 

2. A pályázat kiírója: Popz Europe Kft. (továbbiakbank „Kiíró”) 

 

3. A nyereményjátékban résztvevő személyek 

A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországi lakhellyel rendelkező 

természetes személy, kivéve a Popz Europe Kft. (4002, Debrecen, Kígyóhagyma utca 3.), 

illetve a Sony Pictures munkatársait, valamint ezen munkatársak – a Ptk. 685 § (b) 

bekezdése szerinti – közeli hozzátartozóit.  

A játékban csak 18. életévét betöltött személy vehet részt. 
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A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és 

szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

 

4. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 

A nyereményjátékban való részvétel vásárláshoz kötött.  

A nyereményjátékban részt vesz mindenki, aki a játék ideje alatt, 2017. augusztus 2. és 

2017. október 1. között vásárol Popz Hupikék Törpikék promóciós grafikával ellátott, 

vagy normál csomagolású 3x100g-os Popz mikrós pattogatott kukoricát és a 

popz.eu/smurfs/hu weboldalon nevét és email címét megadva regisztrál a 

nyereményjátékba. 

A vásárlás bizonyítékaként a nyereményjátékban résztvevőknek meg kell őrizniük a 

csomagolás tetején található, előállítási dátumot mutató panelt a sorsolás végéig. 

Egy vásárlás  egy regisztrációt engedélyez és minden regisztráció rögzítésre kerül. 

Minden regisztráció feljogosít mindkét nyereménysorsolásban való részvételre. 

Amennyiben valaki nyertesként kisorsolásra kerül és többször regisztrált a 

nyereményjátékba, úgy bemutatásra biztosítania kell az összes vásárlást bizonyító panelt 

a csomagolásról. 

A nyereményjátékba történő regisztrációk száma nem limitált. 

 

5. NYEREMÉNYEK 

2 db Sony Blu-ray lejátszó 

6 db Hupikék Törpikék – Az elveszett falu DVD 

10 db Hupikék Törpikék hátizsák 

10 db Hupikék Törpikék jegyzetfüzet 

10 db Hupikék Törpikék plüssfigura 

26 db Popz ajándékcsomag (tartalma darabonként: 3db 3x100g-os Popz popcorn) 

 

6. A nyeremények sorsolása 

A 2017. augusztus 21. 10:00 órai sorsoláson kisorsolásra kerülő ajándékok: 

 1 db Sony Blu-ray lejátszó + Hupikék Törpikék DVD + Popz ajándékcsomag 

 2 db Hupikék Törpikék – Az elveszett falu DVD + Popz ajándékcsomag 
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 10 db Hupikék Törpikék ajándékcsomag (tartalma darabonként: 1db Hupikék 

Törpikék hátizsák, 1db Hupikék Törpikék jegyzetfüzet, 1db Hupikék Törpikék 

plüssfigura, 1db Popz ajándékcsomag)  

A 2017. augusztus 21. 10:00 órai sorsoláson kisorsolásra kerülő ajándékok: 

 1 db Sony Blu-ray lejátszó + Hupikék Törpikék DVD + Popz ajándékcsomag 

 2 db Hupikék Törpikék – Az elveszett falu DVD + Popz ajándékcsomag 

 10 db Popz ajándékcsomag  

Minden egyes Popz ajándékcsomag 3db, 3x100g-os Popz popcornt tartalmaz. 

 

A sorsolások alkalmával : 

 a nyeremények a nyertesek kisorsolási sorrendje szerint lesznek kiosztva 

 a nyeremény nem továbbértékesíthető és készpénzre nem váltható 
 

7. A nyeremény átvételének feltételei 

A nyerteseket a nyereményjátékban történő regisztráció során megadott e-mail címükre 

küldött levélben, értesítjük nyereményükről, valamint a nyeremény átvételének idejéről 

és módjáról. A Popz Europe Kft. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy 

hibásan megadott adatok miatt okozott károkért, ill. következményekért. A Popz Europe 

Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja 

át. 

Amennyiben a nyertesek 15 napon belül nem jelentkeznek, a Popz Europe Kft. új nyertest 

sorsolhat ki.  

A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy a popz.eu/smurfs/hu weboldalon oldalon 

nyilvánosan ismerteti a győztesek nevét. 

A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító 

okirattal, illetve a megvásárolt termékek csomagolás tetején található, előállítási dátumot 

mutató panel bemutatásával igazolják. 

8. Adózás 

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül 

további kötelezettség nem terheli, vele szemben Résztvevők semmilyen további igényt 

nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. A 

Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. 

 

9. A Szervező jogai 
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A Popz Europe Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a 

nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, 

hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. 

Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Popz Europe Kft. 

oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. 

A Popz Europe Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők 

tájékoztatása mellett megváltoztassa. 

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi 

szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Popz Europe Kft. számára okozott 

kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Popz Europe Kft. a nyereményjátékban való 

részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól 

megvonhatja. 

10. Adatkezelés 

Funkcionális adatkezelés 

 

1. A játékban résztvevő felhasználók adatait a Popz Europe Kft. célhoz kötötten, 

kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való 

részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.  

2. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén 

az adategyeztetés során közölt személyes adatait Popz Europe Kft. a nyertesek 

névsorában közzétegye. 

3. Az Popz Europe Kft. kijelenti, hogy a Játékok megrendezését megelőzően az 

adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett. 

4. Az adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-124619/2017. 

5. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a 

nyereményjáték adatkezelése körében a következőket: 

 

a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

 

6. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték és keresztnév, email cím, 

a részvétel időpontja, a részvételkori IP cm. 

7. Az érintettek köre: A játékban résztvevő valamennyi érintett. 

8. Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése, a sorsolás 

lebonyolítása.  

9. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A sorsolásig, 

illetve a nyeremények átadásáig tart az adatkezelés. 

10. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 

személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai kezelhetik, a 

fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 
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11. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett 

bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségeken: 

 

Tel.: +36 52 500 388 

Email: info@popz.hu 

 

12. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) 

bekezdése. 

 

 

 

 

 

 

Adattovábbítás a nyeremények postázása érdekében 

 

13. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a 

Szervező adattovábbítási tevékenysége körében a következőket: 

 

a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

 

14. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a 

nyeremények postázása érdekében: Vezeték- és keresztnév, cím. 

15. Az érintettek köre: A nyeremények kiszállítását kérő valamennyi érintett. 

16. Az adatkezelés célja: A nyeremény postázása. 

17. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A 

postázás/szállítás lebonyolításáig tart. 

18. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 

személyes adatokat a következő kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben 

tartásával: 

 

Federal Express Corporation Magyarországi Fióktelepe 

Cím: 2220 Vecsés Lőrinci út 59. C. ép. 5. 

Telefon: +36 (29) 551900 

 

19. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett 

kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak 

mielőbbi törlését. 

20. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) 

bekezdése. 

 

Hírlevél, DM tevékenység 

 

tel:+36%2052%20500%20388
mailto:info@popz.hu
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21. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és 

kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb 

küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus 

levélcím, vagy telefonszám) megkeresse. 

22. Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva 

hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges 

személyes adatait kezelje. 

23. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és 

indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az 

esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - 

személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem 

keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az 

üzenetben lévő linkre kattintva. 

24. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a 

hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket: 

 

a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

 

25. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont. 

26. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. 

27. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, SMS) 

küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, 

termékekről, akciókról, új funkciókról stb.  

28. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló 

nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 

29. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 

személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek 

tiszteletben tartásával. 

30. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett 

bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. 

31. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) 

bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése: 
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban 

meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól 

nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - 

adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig 

kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával 

adható át. 

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések 
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32. Amennyiben a Játék során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az 

érintettnek, a Szervező elérhetőségein (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) 

kapcsolatba léphet az adatkezelővel. 

33. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. 

megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, 

önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított 

legfeljebb 2 év elteltével törli. 

34. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 

tájékoztatást. 

 

11. Egyéb rendelkezések 

A nyereményjátékban való részvétel a játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles 

Szervezők rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek 

a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb 

tekintetben együttműködni Szervezőkkel. 

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel. 

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 

szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak. 

 

12. Információkérés 

A játékkal kapcsolatos információ Popz Europe Kft. (http://popz.hu) weboldalán direkt 

üzenetben vagy az alábbi e-mail címen kérhető: info@popz.hu 

 

 


