ALDI UTAZÁS1
SZERENCSEKERÉK – TOMBOLA PROMÓCIÓS JÁTÉK RÉSZVÉTELI
SZABÁLYZAT

Az Eurotours GmbH (Kirchberger Staße 8, 6370 Kitzbühel, Ausztria), mint utazásszervező, ill.
utazásközvetítő (a továbbiakban: Szervező) „ALDI Utazás szerencsekerék – tombola” néven
promóciós játékot hirdet (a továbbiakban: Promóció). A Promóció során az ALDI Magyarország
Élelmiszer Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2., a továbbiakban: ALDI) a Szervező
együttműködő partnerként vesz részt a Promóció lebonyolításában.
1. A Szervező által szervezett Promócióban az a természetes személy vehet részt, aki:
-

megfelel a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek, és
elfogadja a jelen szabályzat rendelkezéseit.

A Promóció részvételi szabályzata elérhető a Promóció lebonyolításának helyszínén, továbbá az
aldi-utazas.hu weboldalon.
2. A Promócióban részt vehet bármely, 18. életévét betöltött természetes személy, aki
Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A Promócióból ki
vannak zárva a Szervező és az ALDI, valamint kapcsolt vállalkozásaik munkavállalói, megbízottjai,
valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 8:1. § (1) bek. 2.
pontjában meghatározott hozzátartozói.
3. A Promóció menete:
A Promóció lebonyolítására a Szegedi Ifjúsági Napok („SZIN”) keretében, 2019.08.28. – 08.31. napja
között kerül sor.
A Promócióban azon természetes személyek vehetnek részt, akik a fenti időszakban, a Szegedi
Ifjúsági Napok Utazás rendezvényen kihelyezett ALDI szerencsekereket megpörgetik, és eltalálják
az „ALDI Travel” feliratú mezőt. Az „ALDI Travel” mezőt sikeresen kipörgető Játékos részére 1 db,
sorszámmal ellátott tombola-szelvény kerül átadásra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (ALDI) nem szervezője és nem
közvetítője az utazásoknak. Valamennyi utazás szervezője, ill. közvetítője az Eurotours GmbH
(Kirchberger Straße 8, 6370 Kitzbühel, Ausztria, magyarországi nyilvántartási száma: TO - 000028). A
részletes utazási információkat, az utazási szerződés feltételeit, és az adatkezelési tájékoztatót kérjük,
keresse a www.aldi-utazas.hu weboldalon, vagy hívja az ALDI Utazás telefonos ügyfélszolgálatát a +36
80 020 288 telefonszámon. Az Eurotours GmbH, ill. az ALDI a módosítás jogát fenntartja, az esetleges
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalnak.
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Tombola-sorsolásra a rendezvény időtartama alatt napi egy alkalommal kerül sor, melynek során
naponta összesen 3 db, 5.000,- Ft értékű ALDI Utazás vásárlási utalvány kerül kisorsolásra.
A ki nem húzott sorszámok a következő sorsoláson is részt vesznek, azonban egy Játékos legfeljebb
1 db vásárlási utalványra válik jogosulttá a promóció időtartama alatt.
A nyeremény készpénzre, illetve egyéb utalványra át nem váltható, a nyeremény az eredeti tombola
szelvény bemutatása ellenében, annak birtokosa részére kerül átadásra. A nyertes tombola
szelvény bemutatására és a nyeremény átvételére a SZIN helyszínén és időtartama alatt, minden
nap 17.45 óra és 18.00 óra között van lehetőség a Szervező standján.
4. A Szervező fenntartja a jogot a Promóció előzetes bejelentés és indokolás nélküli módosítására,
leállítására, ill. felfüggesztésére, amelyről közleményt köteles megjelentetni a 1. pont szerinti
felületen, és amely nem érinti a korábban már kisorsolt és a nyertesnek átadott utalványok
beválthatóságát.
A Játékosok felelőssége, hogy erről körültekintő és megfelelő módon a megadott honlapokról
közvetlenül tájékozódjanak.
5. A Promócióra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az
irányadóak. A Promócióval kapcsolatosan felmerülő esetleges jogviták kizárólagosan a magyar
bíróságok joghatósága alá tartoznak. A Szervező az utalványok beváltására nyitva álló 2020.
december 31-i határidő végét követő 30 nap elteltével a Promócióval összefüggésben semmiféle
panaszt, ill. igényt, követelést nem fogad el.
6. Adatvédelmi tájékoztató
6.1.

A Promóció lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés

A promócióban való részvételhez személyes adatok megadása nem szükséges. Jogszabályon
alapuló kötelező adatkezelésre a promócióval kapcsolatban kizárólag a Nyertesek részére átadott
Nyeremények adójogi elszámolása érdekében kerül sor, mely a kisorsolt utalványok felhasználása
során történik.
6.2.

Hírlevél-feliratkozással kapcsolatos adatkezelés – ALDI-Utazás hírlevelek

A promóció időtartama alatt lehetőség van az ALDI-Utazás hírlevél küldési szolgáltatására való
feliratkozásra, mely nem feltétele a promócióban való részvételnek. Hírlevelek küldéséhez az
úgynevezett Double Opt-In eljárást használjuk, azaz hírlevelet csak akkor küldünk e-mailben, ha
előtte kifejezetten beleegyezik abba, hogy hírleveles szolgáltatásunkat aktiválhatjuk. Ezután értesítő
e-mailt küldünk, amelyben felkérjük, hogy az e-mailben található linkek egyikére kattintva erősítse
meg, hogy szeretne tőlünk hírlevelet kapni. Amennyiben a későbbiekben nem szeretne tovább
hírleveleket kapni, a szolgáltatást bármikor visszamondhatja anélkül, hogy ez bármilyen költséget
vonna maga után. Természetesen minden hírlevélben talál egy leiratkozó linket is. Ehhez elégséges
valamely kapcsolattartási lehetőségünkre (pl. e-mail: service@aldi-utazas.hu; fax vagy levél) küldött,
szöveges formátumú üzenet.
Adatkezelő:

EUROTOURS Ges.m.b.H
Kirchbergerstrasse 8
A-6370 Kitzbühel / Ausztria
E-Mail: datenschutz@eurotours.at
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A kezelt személyes
személyes
adatok,
adatkezelés kiterjed):
Az adatkezelés célja:

adatok köre (a Az Ön neve, megszólítása, e-mail címe.
amelyekre
az
Az Ön által megadott adatokat arra használjuk, hogy
Önnek rendszeresen hírlevelet küldjük e-mailben. A
hírlevél
társaságunk
reklámjait
és
egyéb
tájékoztatásait tartalmazza.
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Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei:

A személyes adatok harmadik fél részére nem
kerülnek továbbításra.
Személyes adatait az Ön által történő leiratkozásig,
tehát a hírlevelek küldéséhez való hozzájárulás
visszavonásáig kezeljük.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő az adatok biztonsága
érdekében a következő technikai és
szervezési intézkedéseket teszi meg és
eljárási szabályokat alakítja ki:

Adatkezelő a kezelt személyes adatok védelme
érdekében megfelelő biztonsági intézkedések
alkalmazásával gondoskodik a véletlen vagy jogtalan
adatmegsemmisítés, elveszés, ill. a jogtalan
hozzáférés,
megváltoztatás
vagy
továbbítás
megakadályozásáról.
Adatkezelő ennek során megteszi azokat a technikai
és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az
eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok és
egyéb vonatkozó előírások érvényre juttatásához
szükségesek.
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló
intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor
tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére.
Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt
választja, amely a személyes adatok magasabb
szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan
nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
Adatkezelő a fentieket az adatkezelésben részt vevő
adatfeldolgozóktól is megköveteli.

Tájékoztatás a személyes adatokhoz fűződő jogokról és jogorvoslati lehetőségekről
Ön az alábbi elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet az
A személyes adatokhoz Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
való hozzáférés
kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, úgy információt
kapjon az alábbiakról:
a) az adatkezelés célja,
b) az érintett személyes adat(ok) kategóriái,

c) azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatot közölték, vagy
közölni fogják (különösen a harmadik országbeli címzettek részére
történő adattovábbítás és ennek garanciái),
d) a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, ennek
hiányában az időtartam meghatározásának szempontjai,
e) a személyes adat helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének
korlátozásához való jog, valamint a személyes adat kezelése elleni
tiltakozás joga,
f) panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz,
g) az adat forrása, ha azt nem közvetlenül Öntől vették fel,
h) automatizált döntéshozatal (profilalkotás), amennyiben erre sor
került. Ön jogosult az általunk kezelt személyes adatokról másolatot
kérni, kivéve, amennyiben ez mások jogait hátrányosan érintené. Az
első példányon túli további másolatokért az adminisztratív költségeken
alapuló, ésszerű díj számítható fel. A tájékoztatáshoz való jog
biztosításához szükségessé válhat az Ön személyazonosságának
igazolása.

Adathelyesbítés

Amennyiben úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai
pontatlanok, vagy hiányosak, úgy az Ön kérésére a személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük, illetve azokat
kiegészítjük.

Törlés

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkében foglalt esetekben, így
például ha a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból,
melyre azt Öntől felvettük, Ön kérheti a személyes adatok indokolatlan
késedelem nélkül való törlését.

Az adatkezelés
korlátozás

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikke alapján, amennyiben Ön
vitatja az általunk kezelt személyes adatok pontosságát,
adatkezelésünket jogellenesnek véli, de adattörlést nem kér, az
általunk kezelni immár nem kívánt adatokra igényt tart, avagy
tiltakozását fejezte ki az adatkezeléssel szemben, kérheti az
adatkezelés korlátozását. Ez esetben a korlátozás alá tartozó adatok
csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése céljából,
valamint fontos közérdekből kezelhetőek.

Adathordozhatóság

Amennyiben a személyes adatok automatizált módszerrel történő
kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, vagy az Önnel kötött szerződés
teljesítése érdekében történik, úgy Ön jogosult arra, hogy az adatok
kiadását kérje széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
illetve kérésére az adatok közvetlenül továbbításra kerülnek az Ön által
megjelölt adatkezelő részére, amennyiben ennek technológiai feltételei
fennállnak.

Tiltakozás

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikkében részletezett
esetekben Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben
Ön személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából való
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kezelésével szemben fejezi ki tiltakozását, úgy e célra adatait a
továbbiakban nem kezeljük.

Automatizált
döntéshozatal,
profilalkotás

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen alapuló döntés, mely az Ön jogaira jelentős kihatással
bír. E jog gyakorlását az Általános Adatvédelmi Rendelet bizonyos
esetekben korlátozza, vagy az Ön hozzájárulásától függően lehetővé
teszi az automatizált döntéshozatal alkalmazását. Ön ezekben az
esetekben is jogosult arra, hogy álláspontját kifejezze, emberi
beavatkozást kérjen, valamint, hogy a döntéssel szemben kifogást
nyújtson be

Amennyiben Ön a fenti igények tárgyában kéréssel fordul hozzánk, úgy
indokolatlan
késedelem
nélkül
megtesszük
a
szükséges
intézkedéseket, és legkésőbb az igény kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatjuk Önt a megtett intézkedésekről, avagy arról,
Az Ön jogainak
hogy az igény mely okból nem volt általunk teljesíthető. Előfordulhat,
biztosítására vonatkozó
hogy az igény összetettsége, vagy a kérelmek száma miatt a határidő
intézkedések
meghosszabbítása válik szükségessé, mely legfeljebb további két
hónapot vehet igénybe. Ha Ön igényét elektronikus úton nyújtotta be
hozzánk, úgy a válaszadás is elektronikus úton történik, kivéve,
amennyiben erre vonatkozóan Ön másképpen rendelkezett.
Jogorvoslati jog

Jogainak megsértése esetén Ön a jogszabályban meghatározott
feltételekkel:
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postai cím: 1530
Budapest, Pf.: 5., Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
www.naih.hu, tel. +36 (1) 391-1400), valamint
bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre az adatkezelő székhelye
szerinti törvényszék illetékes, de a per - az Ön választása szerint - az
Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható).

Kitzbühel, 2019. augusztus ___.

Eurotours GmbH
Szervező
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