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1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 
 

1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék, Kampány") szervezője az 
Komáromi Thermálfürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(2900 Komárom, Táncsics M. u. 34., cégjegyzékszám: 11 09 000789, 
adószám: 10375646-2-11), a továbbiakban "Szervező/adatkezelő". 
 

1.2. Szervezőhöz az alábbi elérhetőségeken fordulhat a Játékos:  
 

1.2.1. E-mail: marketing@komthermal.hu  
1.2.2. Telefon: 34/540-426 

 
1.3. A nyereményt a Szervező biztosítja.  

 
Jelen játékszabályzat a Brigetio Gyógyfürdő honlapján – 
www.komaromfurdo.hu/jatek, és a Komáromi Thermálfürdő Kft. székhelyén 
(fürdő pénztáránál), előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is 
megtekinthető.  

 
1.4. A játék nem rendszeres játék, csak előre ismertetett, meghatározott 

időszakban kerül lebonyolításra. 
 

1.5. A játék 2017. december 6. napjától 2018. április 30-áig tart. A sorsoláson 
azon szelvények vesznek részt, amelyeket legkésőbb 2018. április 30-án, 20 
óráig bedobtak a Brigetio Gyógyfürdőben elhelyezett nyereménydobozba. 

 
1.6. A Kampány során Szervezők reklámokban hirdethetik jelen Játékot. A 

Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű 
tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen 
Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervezők mindennemű 
felelősségét kizárja. 

 
2. Részvételi feltételek  

 
2.1. A játékban minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet, aki 

2017. december 6. - 2018. április 30. között, egy számlán/ blokkon minimum 
két belépőt vásárol a Brigetio Gyógyfürdőbe, majd a vásárláskor kapott 
szelvényen olvashatóan kitölti az alábbi adatokat: név, cím, telefonszám, a 
vásárlás dátuma, e-mail cím, életkor, blokk/ számla száma, pénztárgép AP 
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kódja - és a szelvényt legkésőbb 2018. április 30., 20 óráig bedobja  a Brigetio 
Gyógyfürdőben elhelyezett nyereménydobozba. Két belépőnként egy 
szelvény tölthető ki. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”. 
 

2.2. A játékban részt vehet: 
- minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki 
- a játék időtartama alatt egy blokkon/ számlán minimum 2 belépőt vásárol 

a Brigetio Gyógyfürdőbe és 
- a játékszelvényt hiánytalanul és olvashatóan tölti ki. 

 
 

2.3. Az alábbi jegytípusok vesznek részt a játékban:  
 
Felnőtt napi belépőjegy, Nyugdíjas és diák belépőjegy, Fürdőbelépő 17 
órától, Fürdőbelépő 2 óra időtartamra, Fürdő+szauna belépőjegy, 
Fürdő+szauna nyugdíjas, diák belépőjegy,  Fürdő+szauna belépőjegy 17.00 
órától, Szauna belépő (fürdőbelépő nélkül), Szauna belépő (éves bérlettel, 
vagy belépővel), valamint az alábbi szálláshelyeken értékesített belépők: 
Thermál Hotel és Kemping, Solaris Kemping és Apartmanház, a Komthermál 
Kft. tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő faházak. 
 
A Brigetio Gyógyfürdő uszodája technikai okokból 2017. november 30-a óta  
zárva tart. A játék kezdetekor az újranyitás időpontja még nem előrelátható, 
de a játék menetét mindez nem befolyásolja. Az uszoda zárva tartása alatt 
érvényben lévő jegyek közül az alábbiak vesznek részt a játékban: 

Belépőjegyek 

zárvaFelnőtt napi belépőjegy, zárvaNyugdíjas és diák belépőjegy, 
zárvaFürdőbelépő 17 órától, zárvaFürdőbelépő 2 óra időtartamra, 
zárvaFürdő+szauna belépőjegy, zárvaFürdő+szauna nyugdíjas, diák 
belépőjegy, zárvaFürdő+szauna belépőjegy 17.00 órától, valamint 
változatlan árakon, Szauna belépő (fürdőbelépő nélkül), Szauna belépő (éves 
bérlettel, vagy belépővel), valamint az alábbi szálláshelyeken értékesített 
belépők: Thermál Hotel és Kemping, Solaris Kemping és Apartmanház, a 
Komthermál Kft. tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő faházak. 

 
2.4. Kizárólag 18 éven felüli vendégek vehetnek részt a játékban, amennyiben a 

vásárolt belépők közül az egyik diákbelépő, de a vásárló 18 év felett van, úgy 
részt vehet a játékban. 



 

 

 
2.5. Két darab diákjegy vásárlásakor abban az esetben vehet részt a vendég a 

játékban, ha legalább egyikük betöltötte már a 18. életévét.  
 

2.6. A Kisalföld Kuponfüzetben található kuponnal vásárolt jegyekkel, illetve 
Bors, Bors Extra, Blikk lapokban megjelent hirdetésekkel vásárolt 
kedvezményes árú jegyek, valamint a Partnerkedvezményes jegyek nem 
vesznek részt a játékban. 

 
KÉRJÜK, HOGY VÁSÁRLÁS ELŐTT FONTOLJA MEG, HOGY MILYEN 
JEGYTÍPUST SZERETNE VÁSÁROLNI! A VÁSÁRLÁST KÖVETŐEN NEM ÁLL 
MÓDUNKBAN VÁLTOZTATNI A JEGYTÍPUSON! 

 
2.7. A játék időtartama alatti esetleges zárva tartás ideje (pl. 2017. december 24-

25, Vis Maior helyzet stb.) nem képezi a játék részét. A karbantartási 
munkálatokból, vízcseréből eredő medencezár azonban nem befolyásolja a 
játék menetét.  A zárva tartásról, illetve a karbantartási munkákról a 
www.komthermal.hu/hirek menüpont alatt tudnak tájékozódni az 
érdeklődők. 
 

2.8. A Komthermál Kft. fenntartja a jogot, hogy teltház esetén felfüggessze a 
belépőjegy árusítását. A vendég a belépőjegy vásárlásának korlátozása miatt 
nem igényelhet kártérítést a Komthermál Kft.-től. 

 
2.9. A szelvény abban az esetben számít érvényesnek, ha a játékos a valóságnak 

megfelelő adatokat közölt, hiánytalanul töltötte ki a szelvényt és a megadott 
határidőig bedobta a nyereménydobozba. A hiányos vagy hibásan kitöltött 
szelvények automatikusan kizárhatók a sorsolásból. Csak sérülésmentes 
játékszelvények vehetnék részt a játékban. 

 
2.10. A játékszelvény kizárólag a blokkal/számlával és az ellenőrző szelvénnyel 

együttesen érvényes. A Thermál Hotel és Kemping, valamint a Solaris 
Kemping, Apartmanház és a Komthermál Kft. saját tulajdonában vagy 
üzemeltetésében lévő faházak esetében a vendégek a Thermál Hotel, illetve 
a Solaris Kemping recepcióján kapják meg a játékszelvényüket. A vendég az 
itt töltött éjszakák számával megegyező számú fürdőbelépőt kap, amelyet 
egy fürdőbelépő óra tartalmaz. 2 fürdőbelépőnként 1 játékszelvényt kapnak 
a vendégek, amelyet az illetékes recepción, a bejelentkezéskor a recepciós 
átad a vendégnek. A vendég az átvételt aláírásával igazolja. A szálláshelyek 
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vendégei esetében, a játékszelvény ellenőrző részével, a szálláshelyen 
kibocsátott számlával együtt érvényes. A szálláshelyek vendégei is a Brigetio 
Gyógyfürdőben elhelyezett nyereménydobozba dobhatják be a 
játékszelvényüket. 

 
2.11. A Szervező megvizsgálhatja, hogy a játékszelvények Játékszabályzatnak 

megfelelnek-e. Amennyiben a játékszelvényen található adatok hiányosak 
és/ vagy valótlanságot tartalmaznak, illetve a Játékos nem felel meg a 
szabályzat feltételeinek, úgy azt a Játékost a Szervezőnek joga van kizárni a 
játékból. A nyeremény húzásánál három, sorrendbe állított pótnyertest 
sorsolnak ki. 

 
2.12. A Játékban csak akkor vehet részt a Játékos, ha valamennyi adatát megadta. 

A játékban való részvétellel a játékos elfogadottnak tekinti a szabályzatot és 
hozzájárul az abban megfogalmazottak szerint a személyes adatai 
kezeléséhez. 
 

2.13. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett aktivitások 
nem vesznek részt a játékban. 
 

2.14. A sorsolásra 2018. május 10-én, 10 órakor kerül sor az Szervező székhelyén. 
 

2.15. A nyertes Játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőknek 
jogában áll ellenőrizni. 

 
2.16. Valótlan adatok közlése, vagy a jelen szabályzat szerint nem fellelhető/nem 

jelentkező Játékos kizárását vonja maga után.  
 

3. A játék menete 

 

3.1. A Brigetio Gyógyfürdőben való jegyvásárlás esetében: 

 

3.1.1.  Amennyiben a játékos 2017. december 6. és 2018. április 30-a között egy 
blokkon minimum 2 darab belépőjegyet vásárol a Brigetio Gyógyfürdőbe, 
úgy a pénztárnál játékszelvényt kap a pénztárostól. A számlán szereplő 
minden második belépőjegy után egy játékszelvény tölthető ki. A pénztártól 
való távozás után a játékszelvény utólagos kiadására nincs mód. 
 



 

 

3.1.2. A játékszelvényt a Játékos olvashatóan és hiánytalanul kitölti, majd 
- leválasztja a játékszelvényről az igazoló szelvényt, amelyet a blokkal együtt 

meg kell őriznie a sorsolásig, esetlegesen a nyeremény átvételéig. Nyertes 
szelvény esetén a Játékos a blokk és az igazolószelvény átadásával, valamint 
személyazonosságának igazolásával tudja igazolni a nyereményre való 
jogosultságát. 

- a kitöltött játékszelvényt a Brigetio Gyógyfürdőben kihelyezett 
nyereménydobozba legkésőbb 2018. április 30., 20.00 óráig bedobja. 

3.2. Az alábbi szálláshelyeken -Thermál Hotel és Kemping, valamint a 
Solaris Kemping, Apartmanház és a Komthermál Kft. saját tulajdonában 
vagy üzemeltetésében lévő faházak esetében) értékesített 
fürdőbelépők esetén: 
 

3.2.1.  A vendég az itt töltött éjszakák számával megegyező számú fürdőbelépőt 
kap, amelyet egy fürdőbelépő óra tartalmaz. 2 fürdőbelépőnként 1 
játékszelvényt kapnak a vendégek, amelyet az illetékes recepción, a 
bejelentkezéskor a recepciós átad a vendégnek. A vendég az átvételt 
aláírásával igazolja. 
 

3.2.2.  A játékszelvényt a Játékos olvashatóan és hiánytalanul kitölti, majd 
- leválasztja a játékszelvényről az igazoló szelvényt, amelyet a szálláshelyen 

kibocsátott számlával együtt meg kell őriznie a sorsolásig, esetlegesen a 
nyeremény átvételéig. Nyertes szelvény esetén a Játékos a számla és az 
igazolószelvény átadásával, valamint személyazonosságának igazolásával 
tudja igazolni a nyereményre való jogosultságát. 

- a kitöltött játékszelvényt a Brigetio Gyógyfürdőben kihelyezett 
nyereménydobozba legkésőbb 2018. április 30., 20.00 óráig bedobja. 

3.3. Amennyiben a játékkal kapcsolatban visszaélés gyanúja, esetlegesen 
sportszerűtlenség merül fel, úgy a Komthermál Kft. fenntartja a jogot, hogy a 
Játékot szüneteltesse vagy törölje 
 

3.4. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési 
késedelmekért és lehetetlenülésükért Szervező nem vállal felelősséget 

 
3.5. A Játékos a nyereményszelvény bedobásával tudomásul veszi, hogy adatai 

valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből 



 

 

származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és 
lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget. 
 

4. A Nyertes értesítése 
 

4.1. Szervező a sorsolást követő legrövidebb időn belül a játék nyertesét a 
Komthermál Kft. honlapján nyitóablakban, illetve a 
www.komaromfurdo.hu/hirek  oldalon kihirdeti. 
 

4.2.  A Szervező a sorsolást követő legrövidebb időn belül megkísérli felvenni a 
kapcsolatot a Nyertessel a megadott telefonszámon, illetve e-mail címen. Ha 
a Szervező sem e-mailen (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) 
nem tudja elérni a nyertest, illetve a nyertes önállóan sem jelentkezik a 
kihirdetéstől számított 2 héten belül, akkor az ajándékra való jogosultság 
elvész és a későbbiekben emiatt semmilyen igény nem támasztható a 
Szervezővel szemben. Amennyiben a Nyertes nem érhető el, és jelen pont 
szerinti határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért, helyére pótnyertes 
kerül. 

 

4.3. A nyeremény készpénzre nem váltható át. 
 

4.4. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési 
késedelmekért és lehetetlenülésükért Szervező nem vállal felelősséget. 

 

4.5. A Játékos a nyereményszelvény bedobásával tudomásul veszi, hogy adatai 
valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből 
származó esetleges értesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a 
Szervező nem vállal felelősséget. 

 

4.6. A nyertes akkor válik jogosulttá átvenni a nyereményt, ha együttesen átadja 
az igazolószelvényt és a blokkot/ szálláshely számláját, valamint igazolja a 
személyazonosságát (pl. személyigazolvánnyal). 

 

4.7. Amennyiben a Nyertes személyesen nem tud jelen lenni az átadáskor, úgy 
egy általa választott személyt meghatalmazhat a nyeremény átvételére. 
Ebben az esetben közjegyző által hitelesített meghatalmazást át kell adni a 
Szervezőnek. 
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4.8. A Nyertes a játékszabályzat elfogadásával vállalja, hogy a gépjármű átadását 
követő 3 év időtartamra a járművön megőrzi és karbantartja a nyeremény 
átadásakor a járművön található logókat, illetve reklámszövegeket, 
továbbértékesítés esetén a vevőnek ugyanezt szerződésben kiköti a vállalt 3 
év lejáratáig - ennek érdekében a nyeremény átadása után szerződést köt a 
Szervezővel. 

 

4.9. A nyeremény átadását követően a jármű műszaki állapotával kapcsolatban a 
Szervezőt felelősség nem terheli. A szervező kijelenti, hogy a nyereményjáték 
előtt az autót a kereskedőtől tökéletes műszaki állapotban vette át, az ezt 
követően 2017. december 6-tól, a Komthermál Kft. főépülete előtt került 
kiállításra.    

 
5. Nyeremények és sorsolás 

 
5.1. A Játék során a Játékos 1 db Suzuki Celerio személygépkocsit nyerhet. 

 
5.2. A felajánlott nyeremény készpénzre nem váltható.  

 
5.3. A nyeremény után esetlegesen fizetendő adókat (kivéve a vagyonszerzési 

illeték) a Szervező vállalja magára. 
 

5.4. A nyeremények másra át nem ruházhatók. 
 

5.5. A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel 
kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos 
bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos 
jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben 
történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a 
nyeremény átadása. 

 
5.6. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játék során a fentieken felül további 

nyereményeket ajánljanak fel, és tegyenek elérhetővé a Játékosok számára.  
 

5.7. A Szervező a Játékos által megadott e-mailen és telefonszámon értesíti a 
nyertest a nyeremény átadásáról. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatban 
nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. A nyeremény 
kapcsán keletkező közterheket a Szervező a hatályos adótörvények alapján 
megállapítja, bevallja és befizeti az illetékes adóhatóság részére.  



 

 

 
5.8. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen 

felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának 
helyszínére történő utazás költsége, szállás, gépjármű újra forgalomba 
helyezésének költségei, külföldi állampolgár esetén az autó honosításával 
kapcsolatos költségek, ajándékozással kapcsolatos illeték) a nyertest terheli! 

 
5.9. A nyertes akkor válik jogosulttá átvenni a nyereményt, ha együttesen átadja 

az igazolószelvényt és a blokkot/ szálláshely számláját, valamint igazolja a 
személyazonosságát (pl. személyigazolvánnyal).  

 
5.10. A Szervező a Nyertes szelvényt kizárhatja a játékból, ha az alábbiak 

bármelyike teljesül: 
- sérült a szelvény, 
- hiányosan vagy olvashatatlanul van kitöltve, 
- a fentiek miatt nem lehet beazonosítani egyértelműen a nyertest 
- téves, nem valós adatokat tartalmaz a szelvény 
- 18 év alatti a Játékos 
- nem értesíthető a Játékos 
- a jelen szabályzat rendelkezéseit megsértette a Játékos. 

 
5.11. A nyertes a Nyereményét az értesítést követő 30 (harminc) napon belül 

jogosult átvenni. Az átvétel időpontját a Szervező és a Játékos közösen 
határozzák meg.  
 

5.12. A Komthermál Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatban foglalt 
feltételeket a játék időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy 
megszüntesse. Ezen módosításokat, illetve a Játék esetleges 
megszüntetéséről szóló értesítést a Komthermál Kft. a honlapján teszi közzé: 
www.komthermal.hu  

 
5.13. A Játékos azzal, hogy a játékszelvényt bedobja a nyereménydobozva, 

elfogadja jelen Játékszabályzatban foglaltakat, a Játékos felelőssége, hogy az 
esetleges Játékszabályt érintő változásokról tájékozódjon. A Szervező 
bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben 
kötelező érvényű.  

 
5.14. A Komthermál Kft. kizárja a játékban résztvevő Játékosok Szervezővel 

szembeni igény érvényesítésének lehetőségét, a Komthermál Kft. bármely a 
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Játékban hozott döntésével kapcsolatban. A Komthermál Kft. továbbá kizárja 
a regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott hibás, illetve 
hamis adatokból eredő minden felelősségét.  

 
5.15. A Komthermál Kft. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen 

kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. 
 

5.16. A Szervező a nyereményt a Játékosok között sorsolással ítéli oda. A sorsolás 
során 1 db nyertes és 3 db pótnyertes kerül kisorsolásra. A Szervező a 
sorsolást 2018. május 10 napján 10 órakor tartja. A sorsolás kézzel történik, 
közjegyző és 3 fős sorsolási bizottság részvételével. A sorsolás nyilvános, a 
sorsoláson való részvételhez nem szükséges előzetes regisztráció.  
 

6. Kizárás 
 

6.1. A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját 
megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a 
nyereménysorsoláson. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a 
nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is 
elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles 
visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szervezőnek megfizetni és 
minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni. 
 

6.2. A Szervezők, valamint azoknak a Játékban részt vevő megbízottjai, 
ügynökségei, azok munkavállalói és hozzátartozói; továbbá egyéb, a 
lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető 
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli 
hozzátartozói. 

 
6.3. A játékban nem vehetnek részt különösen: 

 
- a Komthermál Kft. alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § [1] 

1.), és 
- a Juvarea Kft.alkalmazottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § [1] 1.), 

továbbá 
- nem természetes személyek, valamint 
- 18. életévüket be nem töltött természetes személyek,  
- akik nem fogadják el jelen nyeremény-és adatkezelési szabályzat 

rendelkezéseit. 



 

 

 
6.4. Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra 

kisorsolásra kerülnek. 
 

7. Pótnyertesek, a ki nem sorsolt vagy át nem vett nyeremények kisorsolása 
 

7.1. A sorsoláson valamennyi, a Játék részvételi szabályait maradéktalanul 
teljesítő Játékos részt vesz. 
 

7.2. A Pótnyerteseket Szervezők csak abban az esetben értesítik, ha jogosulttá 
válnak valamely nyereményre. 

 
7.3. Szervező a nyereményre 3 pótnyertest sorsol, ennek tényét jegyzőkönyvben 

rögzíti. 
 

7.4. Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyereményt, Szervezők 
úgy tekintik, hogy lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez 
jogot. 

 
7.5. Szervezők teljes mértékben kizárják a felelősségüket minden olyan esetben, 

amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a 
Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta 
be jelen Játékszabályokat és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet 
nyereményt. 
 

7.6. A pótnyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyeremény átvételére, ha a 
sorrendben előtte lévő Nyertes, illetőleg annak nyereményszelvénye a jelen 
szabályzatban leírt bármely formai, illetőleg bármely feltételnek nem felel 
meg, vagy a vásárlást igazolóblokkot/számlát az ellenőrző szelvénnyel együtt 
nem tudja felmutatni és emiatt kizárásra kerül, illetve akkor, ha a Nyertes a 
jelen játékszabályzatba ütköző magatartása miatt kerül kizárásra, vagy a 
megadott határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért.   

 
8. Adózás, bejelentési kötelezettségek 

 
8.1. 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. 
 

8.2. A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel 
(de a vagyonszerzési illetéket meg kell fizetniük). 

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

törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül 
szerencsejátéknak. 
 

9. Felelősség kizárás 
 

9.1. A regisztráció illetve a későbbi adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-
mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő 
mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem 
vállal felelősséget.  
 

9.2. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk 
levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt 
maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során 
(vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel 
kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény 
minden esetben a Játékosokat terheli.  

 
9.3. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség 

kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező 
kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a 
Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, 
hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy 
ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.  

 
9.4. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, 

illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem 
érhető el. 

 
 
10. Adatkezelés   

 
Funkcionális adatkezelés 



 

 

 
10.1. A játékban résztvevő felhasználók adatait az Komáromi Thermálfürdő Kft. 

célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen 
nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra 
használja.  

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

az adategyeztetés során közölt személyes adatait Komáromi Thermálfürdő 
Kft. a nyertesek névsorában közzétegye. 
 

10.3. Az Komáromi Thermálfürdő Kft. kijelenti, hogy a Játék megrendezését 
megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett. 
 

10.4. Az adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-130930/2017. 
 

10.5. Az Komáromi Thermálfürdő Kft. az Adatkezelési tájékoztatójának 
megfelelően kezeli a Játékosok adatait. 

 
10.6. A Játékos tudomásul veszi továbbá és feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy 

a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben 
hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, 
a Szervező belső prezentációs tevékenységéhez történő felhasználásához, 
továbbá a Szervező által készíttetett reklám-promócióhoz történő 
felhasználásához, valamint mindezeknek médiában való megjelenéséhez - 
területi, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül. Az 
adatkezelés legfeljebb a Játékos esetleges tiltó nyilatkozatának kézhez 
vételéig tart. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok kezelését a 
Komthermál Kft. végzi. 

 
10.7. 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. 
 

10.8. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték- és keresztnév, e-mail 
cím, telefonszám, lakcím, életkor. 

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

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

lebonyolítása.  
 

10.11. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: adatkezelő az 
adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli. 

 
10.12. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 

személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai 
kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

 
10.13. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett 

bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő 
elérhetőségeken: 
 
E-mailen a marketing@komthermal.hu e-mail címen. 
Telefonon a 34/540-426 számon. 
 

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

 
Egyéb adattovábbítás 

 
10.15. Szervező adatkezelő a megadott személyes adatokat a DM adatbázisába 

továbbítja, ha ehhez az érintett hozzájárul.  
 
10.16. Az adattovábbítás jogalapja a Játékos hozzájárulása.  

 
10.17. A hozzájárulással Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági 

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján a Komáromi Thermálfürdő Kft. 
elektronikus reklámüzenetekkel keresse meg. 
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Hírlevél, DM tevékenység 
 

10.18. 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 megkeresse. 
 

10.19. Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva 
hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez 
szükséges személyes adatait kezelje. 

 

10.20. 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. 

 

10.21. 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. 

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

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

 

10.24. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, 
SMS) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális 
információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.  

10.25. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló 
nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 

 



 

 

10.26. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 
személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek 
tiszteletben tartásával. 

 

10.27. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-98015/2016. 
 

10.28. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett 
bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. 

 

10.29. 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 

 
10.30. 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. 
 

10.31. 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. 

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

tájékoztatást. 
 
Adatbiztonság  
 

10.33. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, 
hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 
 

10.34. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval 
való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és 



 

 

kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az 
egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
 

10.35. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen  
 

 a jogosulatlan hozzáférés,  
 a megváltoztatás,  
 a továbbítás,  
 a nyilvánosságra hozatal,  
 a törlés vagy megsemmisítés,  
 a véletlen megsemmisülés és sérülés,  
 az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás 

ellen. 
 

10.36. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a 
nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek 
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 
 

10.37. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok 
megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy 
felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik: 

 
 a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,  
 a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, 

felügyeletéről,  
 a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek 

kiadásáról. 
 

10.38. A fentiek alapján Szervező biztosítja, hogy az általa kezelt adat 
 

 a jogosult számára rendelkezésre álljon, 
 hitelessége és hitelesítése biztosított, 
 változatlansága igazolható, 

legyen. 
 

10.39. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd 
többek között 

 
 a számítástechnikai csalás,  



 

 

 a kémkedés,  
 a számítógépvírusok, 
 a spam-ek,  
 a hack-ek 
 és egyéb támadások ellen. 

 
Jogorvoslati lehetőségek 

 
10.40. Az érintett kérelmezheti a Szervezőnél, hogy az adjon tájékoztatását 

személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - 
törlését vagy zárolását. 
 

10.41. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az 
adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles 
azt megtéríteni. 

 
10.42. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az 

adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi 
jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

 
10.43. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az 
Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szervező, 
adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; 
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen 
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára 
történik; 
c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

 
10.44. Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn 

belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága 
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha 
az Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az 
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - 
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az 
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a 



 

 

tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik 
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
 

10.45. Amennyiben a Felhasználó Szervezőnek a meghozott döntésével nem ért 
egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz 
fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. 

 
10.46. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
Telefon: +36 -1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
11. Vegyes rendelkezések 

 
11.1. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát 

a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék 
feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat 
a hatályos jogszabályoknak megfeleljen. 

11.2. Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben 
Szervezők Általános Szolgáltatási Feltételei, illetve a hatályos magyar 
jogszabályok az irányadók.  

 
Komárom, 2017. december 5. 
 
 
 
 
 


