„MIZO ART COFFEE”
Nyereményjáték szabályzat
A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a SOLE-MIZO
Zrt. (székhely: 6728 Szeged, Budapesti út 6., a továbbiakban: Szervező) által
szervezett MIZO ART COFFEE elnevezésű nyereményjátékra, amely a Progressive BEX
Kft. (1024 Budapest, Retek utca 33-35.) mint a nyereményjáték lebonyolítója (a
továbbiakban: Lebonyolító) által üzemeltetett online közösségi média felületeken, azaz
a Szeretem a Mizo-t Facebook oldalon és a szeretemamizo-t Instagram oldalon (a
továbbiakban: Játékfelületek) érhető el.
A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Nyereményátékban történő részvétel feltételeit és
módját, valamint a Szervező és a Játékos jogait és kötelezettségeit. A mindenkor
hatályos Játékszabályzat a Weboldalon elérhető és megtekinthető.
A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen
rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

Szabályzat

1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes
személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen
Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és aki a
Nyereményjátékban a jelen játékszabályzatban (”Szabályzat”) írtak szerint érvényes
képet oszt meg, valamint ezzel egyidejűleg elfogadja a Játékszabályzatban írt
valamennyi feltételt, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely
feltétele (továbbiakban: Játékos).
A Nyereményjátékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
•
•

a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi
személyiség nélküli szervezetek – így különösen a Forgalmazó vagy a
megnyerhető termék felajánlója – tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.

A Nyereményjátékból a Lebonyolító kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon
veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, nem valós/saját tulajdonú képet oszt
meg illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a
továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék
időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a
Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést nem küld.

2. A Játék leírása

A Promócióban a jelen Játékszabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Játékosok
vehetnek részt oly módon, hogy a 3. pontban meghatározott promóciós időszakokban a
napi-, heti nyereményekért és fődíjért összeállítják #mizoartcoffee hashtaggel
megosztanak egy képet, melyen a Mizo Art Coffee 2021-es kollekció egyik doboza és egy
köztéri műalkotás szerepel. (A kollekció megtalálható a mizo.hu/artcoffee weboldalon.) A
képet ezután nyilvános Instagram vagy Facebook oldalán közzé teszi.
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A Játékos a feltöltésre kerülő kép és/vagy videó esetében tudomásul veszi, hogy
kizárólag ő felel azért, hogy a képen/videón szereplő személyek hozzájárultak a
személyes adataik kezeléséhez, a szerzői joggal kapcsolatban Szervezőt és Lebonyolítót
semmilyen felelősség nem terheli.
3. A Játék időtartama
A Játék 2021.október 15. 10:00:00 óra és 2020. november 12. 23:59 óra között zajlik.
Játék periódusok:
Teljes játékperiódus:
2021. október 15. 10:00:00 órától – 2021 november 12. 23:59 óráig tart.
Napi játékperiódus:
2021. október 15. 00:10:00 órától – október 15. 23:59:59 óráig
2021.
2021.
2021.
2021.
2021.

október
október
október
október
október

18.
19.
20.
21.
22.

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

órától
órától
órától
órától
órától

–
–
–
–
–

október
október
október
október
október

18.
19.
20.
21.
22.

23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59

óráig
óráig
óráig
óráig
óráig

2021.
2021.
2021.
2021.
2021.

október
október
október
október
október

25.
26.
27.
28.
29.

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

órától
órától
órától
órától
órától

–
–
–
–
–

október
október
október
október
október

25.
26.
27.
28.
29.

23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59

óráig
óráig
óráig
óráig
óráig

2021. november 3. 00:00:00 órától – november 3. 23:59:59 óráig
2021. november 4. 00:00:00 órától – november 4. 23:59:59 óráig
2021. november 5. 00:00:00 órától – november 5. 23:59:59 óráig
2021.
2021.
2021.
2021.
2021.

november
november
november
november
november

8. 00:00:00 órától – november 8. 23:59:59 óráig
9. 00:00:00 órától – november 9. 23:59:59 óráig
10. 00:00:00 órától – november 10. 23:59:59 óráig
11. 00:00:00 órától – november 11. 23:59:59 óráig
12. 00:00:00 órától – november 12. 23:59:59 óráig

Heti játékperiódus:
2021. október 15. 00:00:00 órától –október 24. 23:59:59 óráig
2021. október 25. 00:00:00 órától –október 31. 23:59:59 óráig
2021. november 1. 00:00:00 órától – november 7. 23:59:59 óráig
2021. november 8. 00:00:00 órától – november 12. 23:59:59 óráig

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék
utolsó napján 23.59 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése
után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Nyeremény
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Szervező által, a Promóció során, a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra a
Lebonyolító telephelyén. A sorsolás a véletlenszerűség elvének eleget tevő, nem
nyilvános, elektronikus sorsolás útján történik.
Napi nyeremények
A 3. pontban meghatározott napi játékperiódusok során munkanaponta 1 darab
(összesen 19 db) egyedi ajándék. Nyertesek száma összesen: 19 fő. A szervező és a
lebonyolító fenntartja a jogot az ajándék a megváltoztatására.
Játékperiódus Nyeremény
2021. október 15. 00:10:00 órától – Art Coffee ajándékcsomag: 1 karton Mizo Coffee
október 15. 23:59:59 óráig Selection, 1 db Mizo Coffee Selection házizsák, 1 db

Mizo Coffee Selection pendrive, 1 db Mizo Coffee
Selection kódex + 1 db 2 fős múzeumi belépőjegy
2021. október 18. 00:00:00 órától – 1 db Léghajó vászontáska + 1 db Léghajó
október 18. 23:59:59 óráig bőröndcímke + 1 db 2 fős múzeumi belépőjegy
2021. október 19. 00:00:00 órától – 1 db Léghajó vászontáska + 1 db Léghajó
október 19. 23:59:59 óráig bőröndcímke + 1 db 2 fős múzeumi belépőjegy
2021. október 20. 00:00:00 órától – 1 db Léghajó vászontáska + 1 db Léghajó
október 20. 23:59:59 óráig bőröndcímke + 1 db 2 fős múzeumi belépőjegy
2021. október 21. 00:00:00 órától – 1 db Léghajó vászontáska + 1 db Léghajó
október 21. 23:59:59 óráig bőröndcímke + 1 db 2 fős múzeumi belépőjegy
2021. október 22. 00:00:00 órától – Art Coffee ajándékcsomag: 1 karton Mizo Coffee
október 22. 23:59:59 óráig Selection, 1 db Mizo Coffee Selection házizsák, 1 db

Mizo Coffee Selection pendrive, 1 db Mizo Coffee
Selection kódex + 1 db 2 fős múzeumi belépőjegy
2021. október 25. 00:00:00 órától – 1 db Léghajó vászontáska + 1 db Léghajó
október 25. 23:59:59 óráig bőröndcímke + 1 db 2 fős múzeumi belépőjegy
2021. október 26. 00:00:00 órától – 1 db Léghajó vászontáska + 1 db Léghajó
október 26. 23:59:59 óráig bőröndcímke + 1 db 2 fős múzeumi belépőjegy
2021. október 27. 00:00:00 órától – 1 db Léghajó vászontáska + 1 db Léghajó
október 27. 23:59:59 óráig bőröndcímke + 1 db 2 fős múzeumi belépőjegy
2021. október 28. 00:00:00 órától – 1 db Léghajó vászontáska + 1 db Léghajó
október 28. 23:59:59 óráig bőröndcímke + 1 db 2 fős múzeumi belépőjegy
2021. október 29. 00:00:00 órától – Art Coffee ajándékcsomag: 1 karton Mizo Coffee
október 29. 23:59:59 óráig Selection, 1 db Mizo Coffee Selection házizsák, 1 db

Mizo Coffee Selection pendrive, 1 db Mizo Coffee
Selection kódex + 1 db 2 fős múzeumi belépőjegy
2021. november 3. 00:00:00 órától – 1 db DRKxMNG Szinyei vászontáska + 1 db bőr
november 3. 23:59:59 óráig Léghajó bérlettok + 1 db 2 fős múzeumi belépőjegy
2021. november 4. 00:00:00 órától – 1 db DRKxMNG Szinyei vászontáska + 1 db bőr
november 4. 23:59:59 óráig Léghajó bérlettok + 1 db 2 fős múzeumi belépőjegy
2021. november 5. 00:00:00 órától – Art Coffee ajándékcsomag: 1 karton Mizo Coffee
november 5. 23:59:59 óráig Selection, 1 db Mizo Coffee Selection házizsák, 1 db

Mizo Coffee Selection pendrive, 1 db Mizo Coffee
Selection kódex + 1 db 2 fős múzeumi belépőjegy
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2021. november 8. 00:00:00 órától – 1 db DRKxMNG Szinyei vászontáska + 1 db bőr
november 8. 23:59:59 óráig Léghajó bérlettok + 1 db 2 fős múzeumi belépőjegy
2021. november 9. 00:00:00 órától – 1 db DRKxMNG Szinyei vászontáska + 1 db bőr
november 9. 23:59:59 óráig Léghajó bérlettok + 1 db 2 fős múzeumi belépőjegy
2021. november 10. 00:00:00 órától – 1 db DRKxMNG Szinyei vászontáska + 1 db bőr
november 10. 23:59:59 óráig Léghajó bérlettok + 1 db 2 fős múzeumi belépőjegy
2021. november 11. 00:00:00 órától – 1 db DRKxMNG Szinyei vászontáska + 1 db bőr
november 11. 23:59:59 óráig Léghajó bérlettok + 1 db 2 fős múzeumi belépőjegy
2021. november 12. 00:00:00 órától – Art Coffee ajándékcsomag: 1 karton Mizo Coffee
november 12. 23:59:59 óráig Selection, 1 db Mizo Coffee Selection házizsák, 1 db

Mizo Coffee Selection pendrive, 1 db Mizo Coffee
Selection kódex + 1 db 2 fős múzeumi belépőjegy
Heti nyeremények
A 3. pontban meghatározott heti játékperiódusok során hetente 1 darab (összesen 4 db)
egyedi ajándék. Nyertesek száma összesen: 4 fő. A szervező és a lebonyolító fenntartja a
jogot az ajándék a megváltoztatására.

Játékperiódus Nyeremény
2021. október 15. 00:00:00 órától –
október 24. 23:59:59 óráig

1 db Alkotásutca élményfestés utalvány + 1 db 2 fős
múzeumi belépőjegy
2020. október 25. 00:00:00 órától –
1 db Alkotásutca élményfestés utalvány + 1 db 2 fős
október 31. 23:59:59 óráig

múzeumi belépőjegy
2020. november 1. 00:00:00 órától –
1 db Alkotásutca élményfestés utalvány + 1 db 2 fős
november 7. 23:59:59 óráig

múzeumi belépőjegy
2020. november 8. 00:00:00 órától –
1 db Alkotásutca élményfestés utalvány + 1 db 2 fős
november 12. 23:59:59 óráig

múzeumi belépőjegy
Fődíj:
A 3. pontban meghatározott teljes játékperiódus lezárultával 1 darab fődíj. A szervező és
a lebonyolító fenntartja a jogot az ajándék a megváltoztatására.

+ 2 db DRK x MNG Szinyei póló + 2 fős
múzeumi belépjegy Nyeremény
2021. október 15. 00:10:00 órától – 1 db 2 fős 2 éjszakás szállás reggelivel az Accent
november 12. 23:59:59 óráig Hotels által üzemeltetett Art Hotel Szegedben +
2 db DRKxMNG póló + 1 db 2 fős múzeumi
belépőjegy
A fődíj az alábbi feltételek mellett beváltható:
• 2 fő 2 éjszakára történő szállását tartalmazza reggelivel és garázshasználattal.
• Felhasználható: 2022. május 31-ig (kivéve kiemelt időszakokban)
Kiemelt időszakok:
1. 2021. december 21. – 2022. január 3.
2. 2022. április 1. – 2021. április 5.
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3. 2022. május 21. – 2022. május 24.
A teljes játék ideje alatt összesen 24 (fő) nyertes kerül kisorsolásra, akikkel egyidejűleg
72 darab pótnyertes kerül kisorsolásra.
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése
érdekében a Szervező, a Lebonyolító és a nyertesek kötelesek együttműködni.
A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem
sorsol ki.
5. Sorsolás
A nyertesek sorsolása a Lebonyolító telephelyén a véletlenszerűség elvének eleget tevő
elektronikus sorsolás útján történik, minden napi/heti és teljes játékperiódust követő első
munkanapon, 11 órakor.
Az 4. pontban meghatározott nyereményeket („Nyeremények”) a Játékszabályzatnak
mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Weboldalon keresztül
érvényes Pályázatot küldenek be az 4. pontban foglaltak szerint.
A Nyertesek meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes
program segítségével történik. A Nyertesek névsora a sorsolást követően bárki által
szabadon megtekinthetők, a játék Weboldalán található Nyertesek menüpont alatt.
A Szervező a nyertesekkel az eredményt Facebook és Instagram oldalán külön posztban
közli, valamint az e-mail címen kiértesíti. A nyertesnek az értesítéstől számítva 5
munkanap áll rendelkezésére, hogy privát üzenetben megírja a további közvetlen
egyeztetéshez szükséges adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, adószám).
Amennyiben a nyertes nem jelez vissza, a felelősség a nyertest terheli, tartaléknyertes
lép a helyébe.

6. A nyeremények kézbesítése, átvétele
A napi nyeremények futárszolgálattal kerülnek kiküldése, a Lebonyolító által, a
Nyertesekkel utólagosan egyeztetett címre. A futárszolgálattal a Lebonyolító áll közvetlen
kapcsolatban. A címegyeztetést a nyertesekkel a Lebonyolító privát üzeneten keresztül
végzi. A fődíj és heti díj átadás e-mail címen keresztül történik, voucher formájában.
A napi nyeremények a sorsolást követő 60 munkanapon belül kerülnek
kiküldésre. A fődíj felhasználására pedig a nyertessel és a szervezővel közösen előre
egyeztetett időpontban kerül sor.
A Nyeremények készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség, valamint a
nyeremények más típusú nyereményekre nem válthatók át és nem átruházhatók
harmadik személy részére.
A Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel a nyeremények
átvétele, illetve igénybevétele érdekében. A Szervezőt és a Lebonyolítót pedig az emiatt
felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli.
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A nyereménytárgyakat a Lebonyolító futárszolgálattal kézbesíti. A nyeremények
kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési és postázási adatainak
hiánytalan és pontos megadása. A Szervező a sorsolást, illetve a Játékossal e pont
alapján történt egyeztetés sikeres lezárását követő 30 napon belül kiküldi. A Szervező és
a Lebonyolító nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során az igénybe vett
szolgáltató tevékenységével összefüggésben felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a
kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a futárszolgálatnál tehető meg.
A nyereményeket a Szervező kizárólag magyarországi címre postázza.
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül
további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények átadásának lebonyolításával járó
költséget a Szervező viseli.
7. Adatkezelés
A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező (SOLE-MIZO
ZRT.) minősül adatkezelőnek. A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos
jogszabályokkal összhangban, a jelen szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az
adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen
szabályzatban meghatározott célokra kezeli.
A Nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: Progressive BEX Kft.
Az adatfeldolgozó levelezési címe:1024 Budapest Retek utca 33-35., 6. emelet
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@progressive.hu
A Progressive BEX Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a
Nyereményjáték lebonyolításában. Ennek során a Progressive BEX Kft. a tájékoztató
levélben meghívottak nevét, e-mail címét, postacímét az utolsó üzenet kiküldését követő
30. nap elteltének időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a
kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés célja
A Nyereményjátékban való részvétel regisztrálása, a Nyereményjáték lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja
A résztvevők hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja). A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A kezelt személyes adatok köre
• Név
• Instagramon használt nicknév
• Instagram profil elérhetősége
• E-mail cím
• Telefonszám
• Postacím
• Adószám
Az adatkezelés időtartama
A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (a regisztráció
törlésével a Nyereményjátékban való részvétel egyidejűleg automatikusan megszűnik).
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A személyes adatok a Nyereményjáték lezárását követő 1 hónapon belül törlésre
kerülnek. A Nyereményjátékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri és
elfogadja, hogy a Nyereményjáték során történő adatkezelés célját megértette. A
Nyereményjátékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem
adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Nyereményjátékosok
személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel.
Adatbiztonság:
A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Nyereményjátékos személyes adatait
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A
Nyereményjátékos személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja
biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a
költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással
arányban van.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
A Nyereményjátékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
A Nyereményjátékos kérheti a Szervezőtől:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy
zárolását.
A Nyereményjátékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést
kapjon. A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező írásban közli a
Nyereményjátékossal, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése
alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az
érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A Nyereményjátékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
A Nyereményjátékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy az
Nyereményjátékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje, ha a
a) személyes adat kezelése jogellenes;
b) a Nyereményjátékos ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte.
A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől
számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott
intézkedésekről. Ha a Nyereményjátékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a
tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a
Nyereményjátékos másként kéri.
A Szervező a Nyereményjátékos részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb
intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik

7

elő a Nyereményjátékosok: solemizo@solemizo.bonafarm.hu, 6728 Szeged, Budapesti út
6.
Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes
személy kilétével kapcsolatban, további, a Nyereményjátékos személyazonosságának
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
A Nyereményjátékban résztvevő személyes adatainak a Nyereményjátékos kérésére
történő törlése esetén, a Nyereményjátékos Nyereményjátékban való részvétele ezzel
egyidejűleg automatikusan megszűnik.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:
Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén az adatvédelmi csoporthoz lehet
fordulni: bonafarmprivacyinfo@bonafarm.hu
Továbbá
a
Nyereményjátékos
panaszával
a
Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 3911410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu)
A Nyereményjátékos a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a
jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a
törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a
Nyereményjátékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.
A Szervező a Nyereményjátékos adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az
Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén
kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben
az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
8. Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a
Játékfelületeken, valamint a www.mizo.hu/artcoffee weboldalon.
A Szervező, illetve Lebonyolító sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési
igényt a Promóció során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a jelen Promóciós szabályzat
szándékos megszegésével, valamint az egyéb szándékosan okozott, valamint az emberi
életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozás miatt a Játékosnál
felmerülő károkért való felelősséget.
A Játékosok elfogadják, hogy a Promócióban való részvétel során a jelen
Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott
kárért a Ptk. szerinti teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Promóció
elérhetőségét a jelen Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól
megvonhatja.
A Szervező jogosult a Promóciót bármikor visszavonni.
Bármilyen a Promóció kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.
Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok
alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
Sole-Mizo Zrt, 2021. október 15.
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