
JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Wallis Autókölcsönző Kft. 2021. 08. 09 – 08. 31. között zajló 

nyereményjátékához 

A Játék időtartama: 

A Játék 2021. augusztus 09. napján 00:00 óra 00 perctől 2021. augusztus 31. napján 23 óra 59 
percig tart.   

A Nyereményjáték Szervezője: Wallis Autókölcsönző Kft.  (székhely: 1138 Budapest, Váci út 
141. 2. em., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-
699766; a továbbiakban „Szervező”) 

A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes 
feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az INSOMNIA Solutions Kft. (székhely: 1055 
Budapest, Kossuth Lajos tér 18.) látja el. 

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele: 

A Nyereményjátékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint 
érvényes személyazonosító igazolvánnyal és jogosítvánnyal rendelkező, 21. életévét betöltött, 
cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”) vehet részt az alábbiak szerint: 

A Nyereményjátékban azok a Bérlők vesznek részt Játékosként, akiknek a Szervezővel 
megvalósult autóbérlésük van a Játék időtartama alatt, lezárt foglalási számmal rendelkeznek, 
és az autó felvétele és leadása a 1038 – Budapest, Váci út 141. sz. irodában történik. A 
Nyertes  a foglalási számával  tudja igazolni jogosultságát. (a lemondott, törölt foglalások 
kizáró okok) 

Az autóbérlésre vonatkozó szerződéssel a Játékosok egyúttal elfogadják a jelen 
Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek az adott Nyereményjátékra, és részt vesznek a 
Játékban. 

A Játékosok között az alábbi nyereményt sorsoljuk ki: 

Egy db kétszemélyes, két éjszakára vonatkozó voucher a Hotel Yacht****Wellness & Business 
Siófok-ba, és az erre az időszakra érvényes Volvo XC60 típusú gépjármű használat. A vouchert 
és a gépjárműhasználatot 2021. szeptember 01 – december 23-ig között (kivéve kiemelt és 
ünnepi időszakok) és előzetes időpontegyeztetést követően lehet felhasználni. 

Az autóhasználattal kapcsolatos tudnivalók: 

Depozit összege 300 EUR 

Bérbeadó a Bérleti Szerződés megkötésekor a bérleti díj biztosítékaként a bérlet várható 
ellenértékével arányosan, előre meghatározott összeget zárol a Bérlő bankkártyáján 
(előengedély), amelyhez a Bérlő a Bérleti Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. A 



zárolt összeg gépjármű-kategóriánként eltérő lehet, az egyes kategóriákhoz rendelt, zárolásra 
kerülő összegek elérhetőek a www.sixt.hu/autoberlesi-utmutato/berleti-feltetelek-
kuelfoeldoen/ címen. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérlő bankkártyáján zárolt összeg nem 
kerül a Bérbeadó rendelkezésébe, vagy egyéb módon használatába. Amennyiben a bérleti 
jogviszony alatt nyilvánvalóvá válik, hogy a már jóváhagyott előengedély összege nem nyújt 
fedezetet a várható teljes bérleti díjra és egyéb költségekre, az utólag felmerült járulékos 
költségek (pl. bérlet időtartamának meghosszabbítása) biztosítása érdekében Bérbeadó 
jogosult a Bérlő bankkártyájára pótelőengedélyt kérni, ennek keretében azon további 
összeget zárolni. A Szerződő Felek külön megállapodása alapján a Bérbeadó az előengedély 
kérése helyett jogosult a Bérlő minősítése és a Gépjármű értéke, valamint a bérlet időtartama 
alapján előre meghatározott összeget óvadék címén bekérni a Bérlőtől, amely a Gépjármű 
kiadásának előfeltétele. Óvadék kikötése esetén annak megfizetésének, az óvadékból történő 
kielégítésnek és a visszafizetésének szabályait a Szerződő Felek között létrejött megállapodás 
szabályozza. 

A Gépjármű visszaszolgáltatásakor a bérleti díj és egyéb járulékos költségek (pl. parkolási díj, 
egyéb bírság, károkozás, stb.) Bérlő általi rendezését követően a Bérbeadó kezdeményezi a 
Bérlő bankkártyáján zárolt összeg (előengedély) feloldását. Bérlő tudomásul veszi, hogy a 
bankkártyáján zárolt összeg tényleges feloldása a bankkártya elfogadó és kibocsátó bank 
egymás közötti megállapodásától, a Bérlő bankkártyáját kibocsátó kártyatársaság és/vagy 
bank belső ügyviteli szabályaitól, továbbá a Bérlő bankkártyájának típusától függően hosszabb 
időt (akár több hetet) is igénybe vehet. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó a Bérlő 
bankkártyáján zárolt összeg (előengedély) feloldásáért, annak tényleges végrehajtásáért és 
időpontjáért nem felel. Az előengedély feloldásával kapcsolatban a Bérlő vagy Használó 
további tájékoztatást kártyakibocsátó bankjánál kérhet. 

 

A szállodai voucer tartalma pedig az alábbi: 

•             Szállás 2 éjre, 2 felnőtt részére Classic kétágyas szobában 

•             Félpanziós ellátás: bőséges büféreggeli, ízletes büfévacsora vagy 4 fogásos 

menüvacsora (a létszám függvényében) 

•             Díjmentesen elérhető vezeték nélküli internet szolgáltatás a szálloda egész területén 

•             Wellness Centrum és Szauna Világ korlátlan használata: 25 méteres úszómedence, 

gyermekpancsoló, pezsgőmedence, finn szauna, infraszauna, gőzkabin, sószoba, pihenősziget 

•             Fürdőköpeny és törölközők a szobába bekészítve 

•             Szobaszéf 

Amit pedig az utalvány nem tartalmaz: 

 

A 18 éves kortól fizetendő idegenforgalmi adót, melynek mértéke 400 Ft / fő / éj. 

A szálloda zárt parkolójának a használatát (500 Ft/autó/éjszaka). 

http://www.sixt.hu/autoberlesi-utmutato/berleti-feltetelek-kuelfoeldoen/
http://www.sixt.hu/autoberlesi-utmutato/berleti-feltetelek-kuelfoeldoen/


 

A sorsolás időpontja: 2021. szeptember 3., 14:00, a sorsolás zártkörű. 

Szervező a sorsolás alkalmával 2 db tartaléknyertes pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek 
a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló 
tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló 
tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. 

Nyertest a Szervező értesíti. 

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni 
Szja. és egyéb közteher-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen 
felmerülő költségek a nyertest terhelik. 

A nyeremény átadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. Amennyiben a nyertes a fenti 
határidőn belül az értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges 
adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a 
tartaléknyertest nevezi ki nyertesnek. 

A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, alvállalkozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § 
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat 
a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. 

Amennyiben a Játékos cselekvőképességében részlegesen korlátozott, úgy a nyereményével 
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyereménye átvételére, valamint a jelen szabályzat 
szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a gondnokával együtt jogosult. 

A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy 
késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező és a szervezésben 
részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék 
során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő 
leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget. 

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat 
megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt 
a Játékban való részvétel – így különösen az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a 
fotó beküldése – késedelmet szenved, vagy nem valósul meg. 

A Szervező fenntartja a Játék szabályai, mechanizmusa, valamint nyereményei 
megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen 
kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. 

A Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a 
jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. 
Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen Játék gyanúja merül fel, amely 



visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, 
vagy törölje. 

A Játékosok által feltöltött fotókat a Szervező jogosult a saját Facebook oldalán határozatlan 
időtartamra szólóan közzétenni. 

A Játékban való részvétellel a játékos kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy ezen 
feltételeknek megfelel. 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) az alábbiakban tájékoztatja a 
Játékosokat a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezeléséről. 

A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja jelen Játékszabályzatot és Adatkezelési 
Tájékoztatót és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét és kommentjét a sorsolás 
lebonyolítása, a Játékban való részvétele, nyertessége esetén a nevét a nyertes-lista 
kommunikálása, e-mail címét, telefonszámát, továbbá lakcímét a kapcsolattartás, illetve a 
nyeremény átadása, átvétele céljából a Szervező és a Nyereményjáték lebonyolításában 
résztvevő személyek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (a 
továbbiakban: „GDPR”), illetve az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info-tv.”) 
rendelkezéseinek megfelelően kezeljék. 

A nyeremény átadás-átvételéről készült jegyzőkönyv a nyertes Játékos személyazonosító 
adatait, illetve adóazonosító jelét tartalmazza, mely adatokat a Szervező a Nyereményjátékkal 
kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából kezel, a jogszabályokban 
meghatározott időtartamig. 

Az adatkezelés jogalapja a Játékos adatkezeléshez való hozzájárulása. Az Adatkezelő 
tájékoztatja a Játékosokat, hogy hozzájárulásnak, vagyis akaratuk megfelelő tájékoztatáson 
alapuló, önkéntes és határozott kinyilvánításának tekintik a Játékosok Játékban történő 
részvételét. A Játékban való részvétel esetén Adatkezelő úgy tekinti, hogy a Játékosok 
félreérthetetlen beleegyezésüket adták a rájuk vonatkozó, a fentiekben részletezett 
személyes adatok kezeléséhez. 

Az adatkezelés a Játékban való részvételtől kezdődik és a sorsolás lezárultáig, illetve 
nyertesség esetén a nyeremény átadásáig tart, mely időtartam a Nyereményjáték 
lebonyolítása céljának megvalósulásához szükséges időtartamnak tekintendő. Adatkezelő az 
adatkezelés időtartamát követően a kezelt adatokat megsemmisíti. A Szervező közösségi 
oldalain megosztott tartalmakkal kapcsolatos adatkezelés azok törlése vagy zárolása iránti, az 
érintett Játékostól származó kérelem Adatkezelőhöz történő beérkezéséig tart. 

Az adatkezelésben az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó, az Insomnia Solutions 
Kft. működik közre a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges mértékben. A Játékosoktól 
származó személyes adatokat Adatkezelő harmadik személynek nem továbbítja, illetve azokat 
– a nyertesre vonatkozó, jelen Játékszabályzat szerinti közzététel kivételével – nem hozzák 
nyilvánosságra. A Játékosok, mint a GDPR szerinti érintettek jogai: 



A Játékos a jelen Tájékoztatóban leírt adatkezeléssel összefüggésben a GDPR-ban és az Info. 
törvényben foglalt jogokat érvényesítheti, így különösen: 

Hozzájárulás visszavonása 

A Játékos jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását 
bármikor, indokolás nélkül visszavonja, anélkül, hogy ez a Játékosra nézve bármilyen anyagi 
vagy egyéb kötelezettséggel járna. 

Hozzáféréshez való jog 

A Játékos jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az adatkezeléshez kapcsolódó 
információkhoz hozzáférést kapjon (adatkezelés célja, személyes adatok kategóriái, a 
személyes adatok forrására vonatkozó adatok stb.). A Játékos továbbá másolatot kérhet az 
adatkezelést tárgyát képező személyes adatokról. 

Helyesbítés joga 

A Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését, ill. 
kiegészítését kérje. 

Törléshez való jog 

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje az általa kezelt személyes 
adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyik fennáll: 

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték; 

• a Játékos visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

• a Játékos tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre; 

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
• a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

A törlési jog ugyanakkor nem korlátlan, azt a vonatkozó uniós és hazai adatvédelmi 
jogszabályok előírásai korlátozhatják. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

A Játékosok az alábbi esetekben jogosultak az adatkezelés korlátozásának a kérésére: 



• a Játékos 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 a Játékos az adatok törlése helyett az adatkezelés 
korlátozását kéri; 

• az Adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a 
Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy 

• a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e a Játékos jogos indokaival szemben. 

Az adatkezelés korlátozását követően a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás 
kivételével csak a Játékos hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 
védelme érdekében, vagy az Unió ill. valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Adathordozhatósághoz való jog 

A Játékosnak joga van arra is, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 
adataikat elektronikus úton megkapja, és azokat más adatkezelőnek továbbítsa. 

Tiltakozáshoz való jog 

A Játékosnak jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés 
közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ebben az esetben a tiltakozás tárgyát képező 
adatok közvetlen üzletszerzés érdekében a továbbiakban nem kezelhetők. 

Panaszaival kapcsolatos ügyekben a Játékosnak jogában áll az illetékes adatvédelmi felügyeleti 
hatóságnál bejelentést tenni. 

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem közhatalmi szerv vagy egyéb közfeladatot ellátó 
szerv, illetve nem végzi a Játékosok rendszeres és szisztematikus nagymértékű megfigyelését, 
továbbá nem kezel bűncselekményre vonatkozó adatokat, ezért az Adatkezelőnél nem 
működik adatvédelmi tisztviselő. 

A joggyakorlás általános szabályai 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 
30 napon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség 
esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a Játékos által előterjesztett kérelmek 
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Játékost. 

Az Adatkezelő a Játékos részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha a 
Játékos kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – 



túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért 
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

 

1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 
2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt 
terheli. 

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy 
kilétével kapcsolatban, további, a Játékos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 
információk nyújtását kérheti. 

Jogérvényesítési lehetőségek 

A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor az Adatkezelő képviselőjéhez 
fordulhat. Az Adatkezelő képviselőjének elérhetősége: e-mail cím: marketing@sixt.hu 

Az Adatkezelő a beérkező kérelmeket a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott 
módon és határidőben köteles megválaszolni. 

A Játékos 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 Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). 

Az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztató módosításának jogát fenntartja, melyről a 
Játékosokat külön értesíti.  

Budapest, 2021. 08. 09. 

Wallis Autókölcsönző Kft. 

Szervező 

 

http://www.naih.hu/

