
                                                       Versenyszabályok

1.Bevezető rendelkezések  
Ezek a szabályok határozzák meg a verseny feltételeit és a fogyasztói verseny folyamatát, mely az 
üzemeltető ügyfelei számára készült.

2.Verseny üzemeltetője
A verseny üzemeltetője a TOMKET s.r.o. vállalat, székhely: Vojtěšská 245/1, Prága 1, Csehország 
Cg.: 25123998 

3.A verseny résztvevői
3.1.          Minden 18 évesnél idősebb személy automatikusan a verseny résztvevőjévé
válik, mint ügyfél, ahogy megfelelően megfizeti és átveszi a rendelést az online 
üzletből "eshop.TOMKET.com" legalább négy darab TOMKET / vagy Linglong 
gumiabroncsra a verseny időtartama alatt.
3.2.           A versenyből előre ki vannak zárva azon személyek, melyek az 
üzemeltetővel munkavégzési vagy más hasonló kapcsolatban vannak, továbbá a 
családtagok.

                                                                                                                          
4.A verseny időpontja és helye
A verseny két részre oszlik, az első rész 2018. október 1. és 2018. november 30. között, 
amikor a számítógép 5 győztest sorsol ki melyek két jegyet nyernek a Juventus Torino az 
Olasz labdarúgó-bajnokság mérkőzésére (serie A). A konkrét termínus és a mérkőzés 
pontosítva lesz. A második rész 2019. január 1.-től 2019. április 30.-ig tart. 

5.Nyeremény 
A nyeremény 10 x 2 belépő a Juventus Torino az Olasz labdarúgó-bajnokság mérkőzésére 
(serie A). A mérkőzés konkrét termínusa pontosítva lesz.
A nyeremény átadási feltétele, a nyertes Magyarországi kézbesítési címe.

6.A verseny folyamata
6.1. Minden egyes, a megadott feltételeknek megfelelő ügyfél részt vesz a 

versenyben. Minden olyan vevő, aki megfelelően fizet a meghatározott áruért a 
verseny időtartama alatt, szerepel a sorsolásban. (lásd a 3. pontot).

6.2. A nyerteseket az üzemeltető legkésőbb 10 nappal a sorsolás után értesíti. 
Az értesítést telefonhíváson, SMS-ben vagy e-mailben kell megtenni, a 
megrendelő kapcsolatfelvételi adatai alapján.

6.3. A nyerteseknek igazolniuk kell, hogy személyazonosságuk megfelel a 
számlázási információknak, amelyeket a szolgáltató online boltjában történő 
megrendelés során megadtak 

6.4. A nyerteseket az üzemeltető e-shop weboldalán teszik közzé.

7.További feltételek, jogok és kötelezettségek 
7.1. Az üzemeltető  nem felelős az ügyfél személyes adatainak helyességéért. 

Ha az ügyfél által megadott adatok helytelenek, nem aktuálisak és / vagy az 
üzemeltető nem tudja értesíteni az ügyfelet a helytelen e-mail cím és telefonszám 
miatt, az üzemeltető nem felelős ezért. A díj továbbra is az üzemeltető tulajdonát 
képezi, és nem adható át a nyertesnek.



7.2. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa a 
verseny szabályait, lerövidítse vagy meghosszabbítsa a verseny időtartamát, vagy 
bármikor lemondja a versenyt, indokolás nélkül és kártérítés nélkül. Az ilyen 
változások nem érintik a már kiírt nyerteseket, akik a nyereményt a sorsolás 
idején érvényes szabályok szerint kapják meg. A versenyben bekövetkezett 
változások az üzemeltető weboldalán elérhetőség után hatékonyak.

7.3. Az üzemeltető jogosult arra, hogy ellenőrizze a résztvevők 
versenyfeltételeinek való megfelelést. A versenyhez kapcsolódó valamennyi 
kérdést, panaszt és esetleges vitát az érvvényesítő megítéli és végül megoldja.

7.4. Az üzemeltető jogosult arra, hogy kizárja a verseny bármely résztvevőjét 
abban az esetben, ha megsértette a szabályokat, vagy nem teljesítette a 
nyereményhez szükséges feltételeket. Ebben az esetben a nyertes nem kapja meg 
a díjat. Ha a díjat már átadták, és visszamenőlegesen lesz megállapítva, hogy a 
résztvevő nem teljesítette a szükséges feltételeket, vagy megsértette a 
szabályokat, az üzemeltető jogosult arra, hogy a résztvevőtől vissza kérje az 
átadott nyereményt. 

7.5. Az üzemeltető nem felelős harmadik felek teljesítményéért a nyertesek és a
nyeremények kiosztásáért. A díjakra vonatkozó garanciát és egyéb feltételeket a 
beszállítóik feltételei és a Cseh Köztársaság általánosan kötelező erejű 
jogszabályai szabályozzák. A nyeremény megkárosodásával kapcsolatos panaszt 
az üzemeltetőnél kell megtenni, mely a panaszok feldolgozásáért felelős.

8.Személyes adatok védelme
A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről szóló 2016/679 / 
EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a rendelet) 2018. május 25-től az
Üzemeltető ezennel tájékoztatja a résztvevőket (a továbbiakban: személyes adatok tárgya) 
személyes adataik feldolgozásáról a következő jogcímek és a következő célok alapján: 
részvétel nyilvános versenyen.
Jogcím: jogi követelmény - a szerződéses kötelezettség teljesítése a 6. cikk (1) bekezdése 
szerint, b) rendelet 
                              Az adatalany: Nyilvános versenyben való részvétel Cél: Nyilvános       
versenyen alapuló szerződéses kapcsolat Tárgy: A Társaság kötelezettségeinek teljesítéséhez
szükséges, különösen a név, a vezetéknév, a kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail 
cím), a cím Befizetési időszak: a Társaság és / vagy a személyes adatok tárgya, valamint a 
törvényben meghatározott időtartamra a megszűnés utáni időtartamon túl.

A fent említetteken kívül a versenyzőnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatait a 
közgyűlés keretében nem dolgozzák fel. Ilyen esetben ez azonban azt jelenti, hogy a  
résztvevő elismeri a nyilvános versenyben való részvételének automatikus befejezését.

A résztvevő személyes adatait a Társaság dolgozói automatikusan feldolgozzák. A 
versenykezelő egyedi automatizált döntéshozatalt végez, beleértve a profilalkotást is.

A személyes adatokat a szigorúan szükséges mértékben továbbítani lehet a harmadik 
feleknek történő feldolgozáshoz, mint • a közjegyző vagy a  felhívást végző személy,

A verseny üzemeltetője a verseny résztvevőit tájékoztatja mint adatalanyt, hogy az 
adatkezelői rendeletben meghatározott feltételek szerint a verseny üzemeltetője ellen: 



a) személyes adataihoz való hozzáférési joggal rendelkezik
b) jogosult a rendelet által előirányzott esetekben javítani vagy törölni ezeket
c) jogosult a személyes adatok feldolgozását a verseny üzemeltetőjének korlátozni, ha:
     Az adathordozó megtagadja a személyes adatok pontosságát az üzemeltető számára 
szükséges időtartamig, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; ill. a feldolgozás 
jogellenes, és az adatalany elutasítja a személyes adatok törlését, és ehelyett korlátozásokat 
követel a használatára vonatkozóan; ill. a versenyfelügyelő már nem igényli a személyes 
adatok feldolgozását, de az érintettnek meg kell határoznia a jogi igények azonosítását, 
gyakorlását vagy védelmét; ill. Az érintett a rendelet 21. cikkének (1) bekezdése szerinti 
kifogást emelt kifogással a feldolgozásig, amíg megállapítást nyer, hogy a versenytárs 
legális indoka meghaladja-e az érintett jogszerű indokait;
d) Ha valószínűsíthető, hogy a személyes adatok egy bizonyos megsértése a természetes 
személyek jogainak és szabadságainak magas kockázatát eredményezi, az üzemeltető 
haladéktalanul értesíti az érintettet.
e) A hordozhatósághoz való jog - csak a szerződés vagy beleegyezés alapján feldolgozott 
személyes adatok, és e célból automatizált.
f) A kifogás joga - kizárólag a személyes adatoknak a Társaság jogos érdeke alapján történő 
feldolgozása vagy közérdekű feladat elvégzése céljából

Jogainak gyakorlása érdekében a személyes adatokért felelős személy a kereskedő címére 
vagy e-mail címére írásban léphet kapcsolatba a verseny üzemeltetőjével:  
info@tomket.com

A személyes adatok tárgya továbbá a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalhoz 
való kapcsolattartáshoz való jog, vagy panasz benyújtása a Személyes Adatvédelmi 
Hivatalhoz.

Ezennel ilyen módon tájékoztatjuk az adatalanyokat a rendelet 13-22 cikke szerinti jogairól 
és védelméről.


