
RÉSZVÉTEI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

1. A promóció neve, szervezője  
Jelen szabályzat vonatkozik a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által megbízott fejlesztő, a DEDU 

Kft. (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39., továbbiakban: Szervező) által kezelt, 

karbantartott https://kajlamuzeumban.hu weboldalon futó „Igényelj ajándék könyvet” nevű 

Promócióra (továbbiakban: Promóció). 

 

2. A promócióban részt vevő személyek 
A Promócióban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy 

lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Résztvevő), aki a Promóció időtartama alatt a 3-as 

pontban leírtakat teljesítik. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott, úgy a 

Promócióval kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

Amennyiben a Résztvevő cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat 

el. A Résztvevő a jelen Promócióban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a 

Részvételi szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Résztvevő a Részvételi 

szabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban 

kifogást emel, a Promócióban nem jogosult részt venni, illetve a Promócióból automatikusan 

kizárásra kerül. A Promóció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Részvételi 

szabályzat szerint történik. Amennyiben a Részvételi szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, 

úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
3. A Promóció leírása, menete 

A Promócióban a Résztvevők Kajla a múzeumok nyomában könyvet (ISBN szám: 978-615-01-
5114-4, továbbiakban: könyv) igényelhetnek, és vehetnek át ingyenesen. 
Az album igényléshez és a Promócióban való részvételhez még az alábbi feltételeket kell 
teljesíteni: 
- A Résztvevő megfelel a 2. pontban leírtaknak; 
- A Résztvevőnek van legalább egy közeli hozzátartozója: 

o akinek polgári jogi értelemben törvényes képviselője a Résztvevő; 
o aki a 2011. évi CXC. Törvény szerinti köznevelés alsó és felső tagozatosa; 
o aki rendelkezik érvényes diákigazolvánnyal; 

 
 A Promócióban való részvétel: 

- A Résztvevő felkeresi a www.kajlamuzeumban.hu weboldalt 
- Rákattint az „Ajándékba kérem a könyvet” gombra 
- Az így megjelenő űrlapon megadja a könyv átvételéhez szükséges adatokat és hozzájárul a 

Részvételi és Adatkezelési tájékoztatóhoz. 
 
 Az igényelt könyv átvétele: 

- A Résztvevő az igényléskor megadott címre megkapja a könyvet az igényléstől számított 3 
héten belül. 

  

http://www.kajlamuzeumban.hu/


Egyéb feltételek: 
- Egy diákigazolvány azonosító számmal maximum egy darab könyv igényelhető. 

 
4. A Promóció időtartama 

A Promóció időtartama 2022.09.10-től a készlet erejéig. A Szervező fenntartja a jogot a 
promóció időtartamának megváltoztatására. 

 
5. A Szervező felelőssége 

A Szervező kizárja felelősségét a Résztvevő téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, 
a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli 
regisztrációjából / promócióban való részvételéből, valamint a részére elektronikus úton e-
mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő 
sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Résztvevő vagy bármely 
harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az Szervező kizárja felelősségét a 
felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy internet problémák, jogosulatlan 
számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben keletkezett károk tekintetében. 

 
A Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a könyv átadását 
követően a könyv használata során a Résztvevőnél illetve harmadik személynél felmerülnek. A 
Szervező nem felelős a termék meghibásodása esetén. 
 
A Szervező kizárja a felelősségét a könyvek átadása során felmerülő hibák, késések, jogosulatlan 
átvételek okán. A könyvek elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan általi átvétele 
vagy felhasználása esetére a Szervező kizárja a felelősségét, a könyvek nem pótolhatók. A könyv 
készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem válthatóak be.  
 
A más által jogosulatlanul végrehajtott igénylés, diákigazolvány számmal való visszaélés esetén 
a Szervező kizárja felelősségét. 
 
Amennyiben a Résztvevő a könyvet nem veszi át a kézbesítőtől, azt a későbbiekben a 
Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti. Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a 
könyv átadását követően a Résztvevő vagy harmadik személyek által esetlegesen elszenvedett 
károk és veszteségek tekintetében.  
 
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen 
felelősség nem terheli. 

  



ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELEM TÁJÉKOZTATÓ 

A Magyar Turisztikai Ügynökség, mint adatkezelő (1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.) a promóció 
lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Magyar 
Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Mediator Group Kft. által megbízott fejlesztő, a DEDU Kft., mint al-
adatfeldolgozó (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39, a továbbiakban: “Társaság”), a 
https://kajlamuzeumban.hu promóciós Weboldal (“Weboldal”) üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatokat a GreenRoom Kft. (székhely: 1125 Budapest, Felső Svábhegyi út 12.), mint al-
adatfeldolgozó látja el. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, kifejezett hozzájárulása. 

Az adatkezeléssel érintettek köre: Promócióban résztvevők köre. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: a regisztráció (könyv igénylése) során kifejezetten hozzájárul ahhoz, 
hogy a személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon és célból kezelje.  

Az adatkezelés céljai: 
- A könyv átadásához szükséges adatok kezelése 

Az adatkezelés módja: manuális adatfeldolgozás. 

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szállítási cím, diákigazolvány azonosító szám. 

Ezenkívül, az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató célkitűzésének megfelelően, személyes 
adatait a következő külső felekkel is megoszthatjuk:  

• Kormányzati hatóságokkal, szabályozó hatóságokkal; adatait kizárólag a törvényi előírások 
alapján adjuk át, amennyiben erre csalási ügyek vagy más bűncselekmények megelőzése és 
felderítése, és/vagy a hálózati és adatbiztonság fenntartása érdekében szükség van;  

Az adatkezelés időtartama: 
A megadott adatok a promóciót követően 12 hónap után kerülnek törlésre. 

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat 
a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek 
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza 
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát 
arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján 
továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének. 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne 
hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt 
adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett 
Adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére 
jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.  

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, 
illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben 
részt vevő munkavállalói részére előírja.  



Az adatkezelés kapcsán az érintett az alábbiakat kérelmezheti az Adatkezelőnél, a részére e-mail 
vagy postai úton megküldésre kerülő kifejezett kérelemmel  

i. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  
ii. személyes adatainak helyesbítését, valamint  
iii. személyes adatainak törlését,  
iv. személyes adatainak zárolását (korlátozását).  

Fentieken túlmenően az érintetteket még a további jogok illetik meg:  

• Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog 
(hozzáférési jog, GDPR 15. cikk).  

• Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az 
adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való 
jog, GDPR 20. cikk),  

• Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében 
(tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),  

• Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján 
folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást 
megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás 
visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).  

• A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az 
adatfeldolgozás az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti 
hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)  

cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest, Hungary tel. +36 1 3911 400 
e-mail: peterfalvi.attila@naih.hu 
Weboldal: http://www.naih.hu/  

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezései az irányadóak. 


