
„Legyen mákod!” nyereményjáték

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 
Az „Legyen mákod!” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a [CBA Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság, 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz.] (”Szervező”). 
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező
által megbízott ügynökség, a Screvo App Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1022 Budapest
Árvácska utca 6.) (”Lebonyolító” vagy „Adatkezelő”) látja el. 

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
2.1 A Játék nyelve magyar. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel,
valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.3., 2.4., 2.5.,
2.8., 2.9., 5.2., 5.4., és 8.3. pontokban meghatározott kizárt személyek körébe nem eső, cselekvőképes
természetes személy (a „Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt 

∙ ellátogat a Screvo alkalmazásra (az „App”), 
∙ megadja valós személyes adatait (teljes név, e-mail cím) (a „Regisztráció”), a megfelelő mező
bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a „Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt, és
hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő – a külön adatkezelési tájékoztatóban írtak szerinti –
kezeléséhez, majd 
∙ vásárol bármely CBA vagy Príma üzletben, kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható,
legalább 1 db (egy darab) terméket.

A vásárlásokat követően a Regisztrált felhasználói felületén keresztül meglátogatja az Appot és feltölti
jól olvasható minőségben a vásárlását igazoló blokkról készített fotót (a „Blokk”), továbbá megadja a
vásárlás helyét és időpontját, valamint a Blokkon szereplő AP kódot (ezen lépések szerint és
megvalósításával feltöltött Blokk és megadott információk a továbbiakban: „Pályázat”). 

Egy Játékos tetszőleges számú Blokkot küldhet be az Appon keresztül. Egy Blokk kizárólag
egyetlen Pályázatként regisztrálható.

2.2 A Lebonyolító kizárólag azokat a Blokkról készült fotókat fogadja el, amelyeken a Blokk
teljes tartalma hiánytalanul látszik és amelyeken a vásárolt termékek egyértelműen
beazonosítható módon feltüntetésre kerültek, így különösen amelyeken a termékek megjelölése,
valamint az AP kód a Blokkon teljes terjedelemben látható és jól olvasható, továbbá a Blokkon
feltüntetett vásárlás időpontja és helyszíne megegyezik azon adatokkal, amelyeket a Játékos az
Appban megadott. 
Amennyiben a Blokkon a Termék nem azonosítható be egyértelműen, akkor a Blokkot nem áll
módunkban elfogadni. A Blokk elfogadhatóságáról kizárólag a Lebonyolító dönt. A Blokk és
annak tartalma kapcsán a Szervező és a Lebonyolító semmilyen utólagos reklamációt nem fogad
el.  

2.3 Azok a Pályázatok, Blokkok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem
felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok, Blokkok számítógépes
rögzítésre kerülnek. 

2.4 A Lebonyolító a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. 



2.5 Lebonyolító kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját
adataik megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz
igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban
Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. 

2.6 A Szervező, Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak
el a rendszer működtetése, és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle
felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, vagy az ebből eredő
bármely jogkövetkezményért, vagyoni és nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a
Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és
adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn, illetve Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például
(de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a
hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a
Lebonyolító az e bekezdésben rögzített, vagy az ehhez hasonló helyzetekből fakadó mindennemű
felelősséget kizár. 

2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervező és Lebonyolító
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a
Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező és Lebonyolító
döntésével szemben jogorvoslatra nincs lehetőség.  

2.8 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító valamint a Játék szervezésében részt vevő
egyéb harmadik személyek munkavállalói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói. 

2.9 A Játékból – a Szervező, illetve Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek többek
között azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt
csapatban, nem valós adataikkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket
ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a
sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a
nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy
teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó
többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a
Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban
meghatározott, vagy ehhez hasonló tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok
kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy
Lebonyolítónak okoztak. Kizárásra kerülnek továbbá azon Játékosok, akik Pályázata nem felel meg a
jelen Játékszabálynak, így amely Pályázat esetében a Blokk nem olvasható, a megadott adatok
hiányosak vagy hibásak. Szintén kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a nyereményükkel
kapcsolatos üzenetre 30 napon keresztül nem válaszolnak. A Szervező és Lebonyolító döntésével
szemben jogorvoslatra nincs lehetőség.  

2.10 Annak gyanúja esetén, hogy a Játékos visszaélést követetett el a kód feltöltésekor vagy bármely, a jelen
Játék céljával és szellemével összeegyeztethetetlen körülmény merült fel (pl. az adott blokk nem valódi,
megtörtént vásárlást takar) úgy a Szervezőnek jogában áll kivizsgálni vagy kivizsgáltatni a Pályázatot, mely
vizsgálat időtartamára a Játékost a jelen Játékban korlátozhatja vagy akár a kód feltöltést érvénytelennek
nyilváníthatja. A vizsgálatot követően a Szervezőnek jogában áll bármely visszaélést jogi útra terelni. A Játékos
tudomásul veszi, hogy a Szervező a Nyeremény átadásáig indokolás nélkül bármikor jogosult a Játékost a jelen
Játékban korlátozni vagy a Pályázatot érvénytelennek nyilvánítani abban az esetben is, amennyiben a Játékos a
Weboldalon a nyertesek között feltüntetésre került. Ez esetben az érintett játékos tudomásul veszi, hogy a



Szervezővel és Lebonyolítóval szemben az ajándékátadás és a kódfeltöltés tekintetében semmilyen követeléssel
nem élhet a Játék folyamán vagy azt követően.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 
A Játék [2022. 06. 01. 00:00:01]-től [2022. 07. 19. 23:59:59]-ig tart. 
A Játék kezdő időpontja előtti, vagy záró időpontja utáni váráslás során kapott Blokk a Játékban nem
használható fel. 

4. A JÁTÉK MENETE 
4.1 A Játék során a Játékos feladata, hogy a Játék 3. pontban meghatározott időtartama előtt vagy alatt
elvégezze a Regisztrációt, vásároljon bármilyen, a jelen Játékszabályzat 2.1. pontjában rögzített
minimum 1 db (egy darab) Terméket és a Blokkon található AP kódot feltöltse az Appba. 
 
4.2 NYEREMÉNYEK
A Játékban Eseti Nyereményt és Főnyereményt (együttesen: „Nyeremények”) lehet nyerni.

4.2.1. Nyeremények nyerő időpontjai 
4.2.1.1 Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően az Eseti Nyereményekre vonatkozóan a
Játék teljes időtartamának tekintetében összesen [108]db (száznyolc darab) nyerő időpontot
sorsol ki, míg a Főnyeremény vonatkozásában 1 db (egy darab) nyerő időpontot.

4.2.1.2 A Eseti Nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik
meg, akik az Eseti Nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontban vagy
az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként küldenek be érvényes
Pályázatot, azaz töltenek fel Kódot a 2.1. pontban írtak szerint. Amennyiben több Játékos
másodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot (tölt fel Kódot), Lebonyolító azt a
Játékost tekinti nyertesnek, akinek Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza
fel. Kétség esetén a Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő
feltöltési időpont az irányadó.

4.2.1.3 A nyerő időpontok meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással
történik. A Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsoláson jelen lévő
személyek aláírásukkal hitelesítenek. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen
őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő
időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a
Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.
 
4.2.1.4 Amennyiben az eseti nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott
bármely okból kizárásra kerül, Lebonyolító az érvénytelenítés megállapítását követően elsőként
beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek az adott Eseti Nyeremény tekintetében. 

4.2.2 Eseti Nyeremények 
A Játék időtartama során minden 4.2.1.1. pont szerinti nyerő időpontban 1 db (egy darab)
Eseti Nyeremény kerül kiosztásra. A megnyerhető Eseti Nyeremények: 
- [Full Hd TV] - 7db
- [ 1000 Ft-os CBA vásárlási utalvány] - 100 db

Egy Játékos legfeljebb 3 db (három darab) Eseti Nyereményre lehet jogosult. 
Amennyiben olyan Játékos Pályázata nyer, aki már megnyert 3 db (három darab) Eseti
Nyereményt, helyette az érvénytelenítés megállapítását követően elsőként beküldött Pályázat
beküldőjét tekinti nyertesnek Lebonyolító. 



4.2.3 Főnyeremény
A játék Főnyereményét azok a Játékosok nyerhetik meg, akik legalább 5 (öt) alkalommal
játszottak Eseti Nyereményért.

A Játék időtartama során 1 db (egy darab) Főnyeremény kerül kiosztásra. A megnyerhető
Főnyeremény: 
- [1.000.000 forint  értékű CBA vásárlási utalványok] - 1 db

Egy Játékos maximum 1 db (egy darab) főnyereményre lehet jogosult. 
Amennyiben olyan Játékos Pályázata nyer, aki már megnyert 1 db (egy darab) főnyereményt,
helyette az érvénytelenítés megállapítását követően elsőként beküldött Pályázat beküldőjét tekinti
nyertesnek Lebonyolító. 

5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 
5.1 Értesítések: 
- a nyertesek listáját Lebonyolító a negyedik játéknaptól kezdődően minden nap frissítve közzéteszi a
weboldalán és  az App-ban. 

5.2 A nyertes Játékosok az alkalmazáson belül tudják követni pályázatuk jóváhagyásának folyamatát
(ellenőrzésre vár, nyert, elutasított). A jóváhagyást követően az alkalmazásban a profil alatt megadott
lakcímre történik meg a nyeremény kiszállítása. Lebonyolító a Játékos általi helytelen
adatszolgáltatásért nem vállal felelősséget. A pályázat elutasítása esetén Lebonyolító automatikusan
tartaléknyertest jelöl ki.

5.3 A Nyereményt a Lebonyolító és a Szervező futárszolgálat igénybevételével a Játékos által a
profiljában megadott postai címére kézbesíti. A Nyeremények kézbesítése a nyertessel történő előzetes
egyeztetés után történik meg. A Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését, illetve átadását kétszer kísérli
meg [2022.09.30.] napjának végéig. A nyertes Játékos köteles a Nyeremények átvétele tekintetében a
Lebonyolítóval együttműködni. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget,
és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem
róható fel. Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.4 Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a
Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés
visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a
Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi
feltételeknek, vagy a megjelölt helyszínen nem lehetséges a Nyeremény kézbesítése. A fentiekből
eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 

6. ADÓZÁS 
A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a
Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem
terheli. 

7. ADATVÉDELEM

A Játékkal kapcsolatos adatvédelmi szabályok a külön adatkezelési tájékoztatókban találhatóak.



8. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
8.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, telefonszám elírás, téves vagy nem
valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül
eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező,
sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 
8.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a
nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával
szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét határidőben nem veszi át, azt a
továbbiakban a Szervezőtől, Lebonyolítótól nem követelheti. 
8.3. Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a Játék szellemével bármilyen
módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja
felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 
8.4. Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Játék közben bezárja az Appot, vagy ha a kapcsolat (bármely
okból) megszakad az Appal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító
semmilyen felelősséget nem vállal. 
8.5. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét az App rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor
haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb
feltárja, illetve megszüntesse. 
8.6. Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősséget minden, a weboldalt, az applikációt, illetve az azokat
működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Amennyiben tehát a weboldalt, az
applikációt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a
nyertes/nem nyertes vagy bármely egyéb státuszukat illetően, úgy ezen esetekre a Szervező
semminemű felelősséget nem vállal.
8.7. Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs
anyagban esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért.
8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa
vagy a Játékot visszavonja és megszüntesse. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb
közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a mobilakalmazáson. Lebonyolító
semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a nyereményeket a Szervező érdekkörében felmerülő
okból nem tudja átadni.
Budapest, [2022 05 18]. 
[CBA Kereskedelmi KFT,]
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Bölcskei Krisztián, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az
info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött e-mail útján, a továbbiakban: "Adatkezelő 2'', közös említés
esetén Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi szabályok alapján:

I. Felek kijelentik, hogy közös adatkezelő az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy
az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait
és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel
közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval.

II. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás kiegészíti az Adatkezelő 1 és az Adatkezelő 2
között „Legyen mákod!” elnevezésű nyereményjáték megszervezéséről szóló megállapodás
rendelkezéseit ("Szerződés"). Jelen Megállapodás a Szerződés és szerződéses kapcsolat
aláírás napján hatályos adatvédelmi jogi előírásoknak való megfelelését szolgálja.

III. A Megállapodás tárgya. Adatkezelő 2 és Adatkezelő 1 a Megállapodás 1. számú
mellékletében leírt adatkezelés(ek) tekintetében Közös Adatkezelőknek minősülnek, mert az
adatkezelés céljait és eszközeit közösen határozták meg. A jelen Megállapodás
meghatározza azokat az elveket és általános szabályokat, amelyeket a Közös
Adatkezelőknek a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó adatkezelések során be kell
tartaniuk.

IV. Az adatkezelés céljai, eszközei, módja. A Közös Adatkezelők a közös adatkezelés céljait,
eszközeit és módját közösen határozzák meg a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete szerint.
Felek kijelentik, hogy az 1. sz. melléklet nem kizárólagosan tartalmazhat olyan
adatkezeléseket is, amelyet kizárólag az egyik szerződő fél végez annak érdekében, hogy a
közösen végzett adatkezeléseket és az önállóan végzett adatkezeléseket egymástól a
szerződő Felek pontosan elválasszák.

V. Felek jogai és kötelezettségei. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás az alábbiak szerinti
rögzíti a Közös Adatkezelők GDPR-ban és 2011. évi CXII. törvényben meghatározott
kötelezettségeinek megoszlását.

1) Tájékoztatási kötelezettség
Felek kijelentik, hogy mint a kapcsolattartásra kijelölt Közös Adatkezelő, az Adatkezelő 1
köteles az Érintettek számára

a) a GDPR 13-14. cikkeiben, valamint
b) a 2011. évi CXII. tv. 16. §-ban meghatározottak szerinti tájékoztatást megadni a

GDPR 12. cikk (1) bek.-nek megfelelően, amelyért felelősség terheli, továbbá
c) a jelen megállapodás releváns részleteit nyilvánosságra hozni (2011. évi CXII. tv.

25/B §-a szerint),
d) tájékoztatást adni arról a tényről, hogy ő a kapcsolattartásra kijelölt Közös

Adatkezelő.

2) Kapcsolattartásra kijelölt Közös Adatkezelő és az Érintettek jogai



Felek kijelentik, hogy az Infotv 25/B. § -ra tekintettel a kapcsolattartásra köteles közös
adatkezelő az Adatkezelő 1, akihez a kérelmező (az érintett) az GDPR-ban és Infotv-ben
meghatározott jogainak érvényesítése érdekében fordulni jogosult. Az érintett kérelmére
az érintett számára a joggyakorlással kapcsolatos választ és szükséges lépéseket a
kapcsolattartásra kijelölt Adatkezelő 1 köteles megtenni, és ezekről előzetesen érintesíteni
köteles az Adatkezelő 2-t. Amennyiben a válasz megadása, vagy a szükséges lépések
megtétele kapcsán az Adatkezelő 1-nek kérdése, kételye támad, úgy szükség esetén a
kérelmezővel és/vagy az Adatkezelő 2-vel egyeztetni köteles, aki köteles az egyeztetés
során a tőle elvárható gondossággal eljárni.

Amennyiben a kérelmező érintett a másik Közös Adatkezelővel, az Adatkezelő 2-vel
szemben gyakorolja érintetti jogait, úgy Adatkezelő 2 erről 2 munkanapon írásban köteles
tájékoztatni az Adatkezelő 1-et minden kapcsolódó releváns információval együtt, hogy az
Adatkezelő 1 a 2011. évi CXII. tv-ben meghatározott határidőben reagálni tudjon a
jogérvényesítésre. Amennyiben e kötelezettsége teljesítésében további információra,
támogatásra van szüksége az Adatkezelő 2-től, úgy őt írásban megkeresni köteles, aki
vele együttműködni köteles úgy, hogy Adatkezelő 1 határidőben képes legyen a
kötelezettségét teljesíteni.

Függően a kérelem tartalmától, Adatkezelő 1 tájékoztatni köteles az Adatkezelő 2-t, ha és
amennyiben az Adatkezelő 2-nek valamilyen műveletet kell elvégeznie a kérelemnek
megfelelően (pl. adatok törlése, megsemmisítése). Az ilyen művelet elvégzéséről az
Adatkezelő 2 írásban köteles az Adatkezelő 1 számár a tájékoztatást megadni.

A Közös Adatkezelők kommunikációjukat a jelen Megállapodás 5. pontjában
meghatározott kapcsolattartóik segítségével végzik.

3) Technikai és szervezési intézkedések
Felek kijelentik, hogy kötelesek biztosítani, hogy a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó
közös adatkezelés összhangban legyen a GDPR 32. cikk (1) bekezdésével. A Közös
Adatkezelők megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak
érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják. Figyelemmel a közös
adatkezelésre, a Közös Adatkezelők végrehajtják a Megállapodás 1. számú mellékletében
meghatározott technikai és szervezési intézkedéseket.

4) Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása és az elektronikus napló
Felek kijelentik, hogy önállóan felelősek a 2011. évi CXII. tv. 25/E §-a szerinti adatkezelési
tevékenységek nyilvántartásáért, valamint a 25/F § szerinti elektronikus napló
használatáért. A nyilvántartással, annak módosításával összefüggésben mindegyik Közös
Adatkezelő köteles a másik Közös Adatkezelőt haladéktalanul írásban értesíteni.

5) Adatfeldolgozók kijelölése
Felek megállapodnak, hogy az Adatkezelő 1 feladata és felelőssége az adatfeldolgozók
kijelölése, értékelése, és az adatfeldolgozók rendszeres ellenőrzése. Adatkezelő 1 köteles
írásban értesíteni Adatkezelő 2-t az újabb jóváhagyott adatfeldolgozóról vagy a már
meglévő adatfeldolgozók körében bekövetkezett bármely változásokról, a változást követő
5 munkanapon belül.

6) Adatvédelmi Incidensek kezelése
Bármely Közös Adatkezelő köteles haladéktalanul, írásban értesíteni a másik Közös
Adatkezelőt a nála előfordult, az 1. sz. mellékletben meghatározott adatokat érintő
adatvédelmi incidensről. Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás szerinti közös
adatkezelés(ek)et érintő adatvédelmi incidenseket közösen együttműködve, a
jogszabályokban meghatározott határidőt betartva vizsgálják meg, elemzik, és
amennyiben szükséges, az incidenst elszenvedett Közös Adatkezelő köteles az
Adatvédelmi Incidenst a hatóságnak bejelenteni, továbbá köteles az érintetteket
tájékoztatni. Az együttműködés végrehajtásának részleteirő a Közös adatkezelők írásos
dokumentumot (pl. jegyzőkönyvet) vesznek fel.



VI. Együttműködés. A Közös Adatkezelők a jelen Megállapodás és a vonatkozó jogszabályok, így
különösen a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítése vonatkozásában kölcsönösen segítik
egymást az Érintettek és az adatvédelmi hatóságok közös adatkezeléssel kapcsolatos
kérelmeinek, felszólításainak, igényléseinek, valamint panaszainak teljesítésében is.

VII. Kapcsolattartás. A Felek a közös adatkezeléssel kapcsolatban a következő kapcsolattartó(ka)t
jelölik ki:

Adatkezelő 1 részéről:
Név: Tóth Péter
Értesítési cím: Screvo App Kft., 1022, Árvácska u. 6.
e-mail cím: peter@screvo.hu
telefonszám: 06305333651

Adatkezelő 2 részéről adatkezelést érintő ügyekben:
Név: Dr. Bölcskei Krisztián
Beosztás: Adatvédelmi tisztviselő
e-mail cím: info@adatvedelmiauditor.hu
telefonszám: 31/781-20-12

Adatkezelő 2 részéről a szerződés teljesítésével kapcsolatos szakmai  ügyekben:
Név: Dárdai Adrienn
Értesítési cím: CBA Kft., 2351, Alsónémedi, Hrsz. 2402/1
e-mail cím: marketing@cba.hu
telefonszám: 00 36 30 340 6095

VIII. Felek a – jelen Megállapodásban rögzített, illetve a Felek képviselői, kapcsolattartói által
egymás rendelkezésére bocsátott és nyilvántartásban rögzített – személyes adatokat az
Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló -
2016/679. számú rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, jogos érdekből,
a Felek között létrejövő szerződés teljesítése során felmerülő kapcsolattartási célból kezelik a
megállapodás letárolásának időtartamában. Felek kötelesek betartani a GDPR, a 2011. évi
CXII. törvény, valamint más vonatkozó jogszabályok adatvédelemmel, adatkezeléssel
kapcsolatos előírásait, és kijelentik, hogy e jogszabályoknak megfelelő belső adatvédelmi
szabályozással rendelkeznek, amelyet folyamatosan frissítenek. Felek kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a jelen Megállapodásban megnevezett képviselőjüket/kapcsolattartójukat
tájékoztatják adataik másik Fél által történő kezelésének tényéről, valamint jogaikról.

IX. Felelősség. A 2011. évi CXII. tv. 24. § 5. bek. alapján a Közös Adatkezelők és az általuk
megbízott vagy rendelkezésük alapján eljáró adatfeldolgozók a személyes adatok kezelésére
vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
előírások megsértésével okozott

1) kárért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek, valamint,

2) személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni
az érintettnek.

3) egymással a jogsértésben játszott felelősségük mértékének megfelelően kötelesek
elszámolni. Amennyiben a mérték nem megállapítható, úgy 50-50%-ban kell a
felelősséget és az ezzel járó kárt, büntetést, bírságot viselniük.

X. Egyéb rendelkezések.



1) Hatály, megszűnés. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás valamennyi Fél által
történő cégszerű aláírása napján lép hatályba és mindaddig hatályban marad, amíg a
Közös Adatkezelők közös adatkezelést folytatnak.

2) Szerződésszegés. A jelen Megállapodásban rögzített követelményeknek való
bármilyen meg nem felelés szerződésszegésnek tekintendő bármely Közös
Adatkezelő részéről. Közös Adatkezelő köteles gondoskodni az esetleges
szerződésszegések lehető leggyorsabb orvosolásáról. Közös Adatkezelő köteles
folyamatosan tájékoztatni a másik Közös Adatkezelőt a fejleményekről, és köteles
dokumentálni a szerződésszegés orvoslása érdekében bevezetett valamennyi
intézkedést. A jelen Megállapodás bármilyen megszegése esetén Közös Adatkezelő a
fentiektől függetlenül azonnali hatállyal utasíthatja a másik Közös Adatkezelőt az
Adatok bármely további kezelésének felfüggesztésére vagy megszüntetésére. Közös
Adatkezelő köteles teljes körűen kártalanítani és mentesíteni a másik Közös
Adatkezelőt minden olyan igény, kötelezettség, költség, kiadás és kár, valamint
veszteség tekintetében, amely abból ered, hogy Közös Adatkezelő nem tett eleget a
jelen Megállapodásban foglalt követelményeknek és a Közös Adatkezelő által végzett
adatkezelési tevékenységekre vonatkozó jogszabályoknak. Bármely harmadik fél
részéről támasztott, az Adatok bármely Közös Adatkezelő általi kezelését érintő igény
esetén a másik Közös Adatkezelő köteles:

a) indokolatlan késedelem nélkül értesíteni Közös Adatkezelőt;
b) a Közös Adatkezelővel együttműködni és annak ésszerű mértékű

segítséget nyújtani; és
c) lehetővé tenni a Közös Adatkezelőnek a részvételt az igénnyel szembeni

védekezésben, ideértve annak rendezését.

3) Adatkezelés. Felek kötelesek az általuk közösen kezelt adatokat a saját adatvédelmi,
adatkezelési szabályzatuknak megfelelő, betartva a vonatkozó jogszabályokat
kezelni, különös tekintettel az adatbiztonsági intézkedésekre.

4) Teljes Megállapodás. Jelen Megállapodás felülír, és hatályon kívül helyez minden az
Adatkezelő 1 és az Adatkezelő 2 között a jelen Megállapodás tárgyára vonatkozó
korábbi írásbeli és szóbeli kötelezettségvállalást, egyezséget, megállapodást vagy
kommunikációt, amely a közös adatkezelést érintette. A Megállapodás jelen
Megállapodással nem módosított részei továbbra is változatlan tartalommal
érvényesek és hatályosak. Ha a Felek bármilyen egyéb megállapodása, így
különösen a jelen Megállapodás és a Szerződés között eltérés van, a Megállapodás
rendelkezései alkalmazandóak.

5) Fennmaradó rendelkezések. A jelen Megállapodás bármely rendelkezése, amely célja
és a Felek szándéka szerint kifejezetten vagy következményes jelleggel a jelen
Megállapodás megszűnésekor vagy azt követően teljesül vagy alkalmazandó marad,
teljes körűen érvényben és hatályban marad.

6) A jogszabályoknak való megfelelés. A jelen Megállapodás teljesítése során mindkét
Fél a rá irányadó jogszabályoknak és szerződéses rendelkezéseknek - így többek
között a GDPR-nak megfelelően köteles eljárni.

XI. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen megállapodásból vagy azzal összefüggésben, annak
megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik, annak eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti általános
illetékességgel bíró magyar rendes bíróság illetékes.

XII. Jelen Megállapodás 4 sorszámozott oldalból áll, 1. sz. mellékletet tartalmaz, 2 egymással
megegyező eredeti példányban készült.



________________________

Adatkezelő 1 nevében:

________________________

(hely és dátum)

________________________

Adatkezelő 2 nevében:

________________________

(hely és dátum)



Közös adatkezelési megállapodás 1. sz. melléklete

Felek kijelentik, hogy a Scr/CBA/2022 számú Közös adatkezelés megállapodás szerinti közös
adatkezelés részleteit az alábbiakban állapítják meg:

A közös
adatkezelés
leírása

A Legyen mákod! elnevezésű nyereményjáték lefolytatása kapcsán az Adatkezelő 1
az eszközt (applikációban történő regisztráció), az Adatkezelő 2 a célt és módot
(nyereményjáték lefolytatása, adatok feltöltése) határozzák meg, együttesen.

Ezek alapján a nyereményjátékban történő részvétel feltétele az, hogy érintett az
Adatkezelő 1 által üzemeltetett applikációba beregisztrál, feltölti jól olvasható
minőségben a vásárlását igazoló blokkról készített fotót (a „Blokk”), továbbá megadja
a vásárlás helyét és időpontját, valamint a Blokkon szereplő AP kódot. A
nyereményjáték részleteit a jelen Megállapodástól formailag különálló szabályzat és
adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A közös
adatkezelés
célja(i)

Nyereményjátékban történő részvétel (érintett által történő „regisztráció” a Screvo
App alkalmazásba, „Blokk” feltöltése, vásárlás helyének és időpontjának megadása,
a Blokkon szereplő AP kód megadása), ideértve a nyertes értesítését és a
nyeremény átadását is

Marketingkommunikáció kialakítása, üzenetek küldése mind az Adatkezelő 1, mind
az Adatkezelő 2 részéről

A közös
adatkezelés
jogalapja

GDPR 6. cikk (1) a) pontja, érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása

Közös
adatkezelés
időtartama

Nyereményjátékban történő részvétel (regisztráció) kapcsán: a mobilalkalmazásban
történt regisztráció törlését követő 15 napig.

Marketingkommunikációval kapcsolatos hozzájárulás visszavonásáig

Közösen
kezelt
személyes
adatok
kategóriái

Nyereményjátékban történő részvétel (regisztráció) kapcsán:

Kezelt adat Adatkezelés célja
teljes név játékos azonosítása

születési idő részvételi feltételek ellenőrzése
a számláról készült fénykép,
elektronikus számla

részvételi feltételek ellenőrzése

lakcím nyereményátadás

e-mail cím kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás



Játékban való részvételhez
szükséges egyéb adatok

nyertesség feltételeinek ellenőrzése

fényképfelvétel nyertesekről nyereményátadás megörökítése
Facebook-on vagy Google-ban
megadott egyéb olyan személyes
adat, amelyek a regisztrációval az
Adatkezelő tudomására jutnak.

kapcsolattartás

Marketingkommunikáció kapcsán:

Kezelt adat Adatkezelés célja
teljes név játékos azonosítása
születési idő játékos azonosítása
nem személyre szabott kommunikáció

lehetősége
a számláról készült fénykép,
elektronikus számla
alapján vásárlási szokások

személyre szabott kommunikáció
lehetősége

e-mail cím kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
Facebook-on vagy Google-ban
megadott egyéb olyan személyes
adat, amelyek a regisztrációval az
Adatkezelő tudomására jutnak.

kapcsolattartás

Érintettek
kategóriája

Minden természetes személy, aki a nyereményjátékban történő részvétele során
beazonosítható

Adattovábbítá
s címzettjei (ha
vannak)

Szükség esetén:

● hatóság

● bíróság

● békéltető testület

● jogi képviselő számára

A nyertesek nevét az Adatkezelő 1 az applikációban, az Adatkezelő 2 papír alapon,
weboldalon elektronikusan nyilvánossá hozza, így megvalósul az adatok
nyilvánosságra hozatala előre meg nem határozható számú személy számára.

Adattovábbítá
s harmadik
országokba
(vagy

Nem történik.



nemzetközi
szervezeteknek
, ha ilyen
történik)

Adatokhoz
hozzáférő
személyek

Az adatokhoz az Adatkezelő 1 és Adatkezelő 2 azon Munkatársai férhetnek hozzá,
akik jogosultak, tehát akiknek feladatuk van az adatokkal

Adatkezelő 1 és Adatkezelő 2 kijelentik, hogy a nyereményjátékban történő részvétel
(regisztráció) kapcsán profilalkotást kizárólag az Adatkezelő 1 végez, Adatkezelő 2 a
profilalkotásban semmilyen módon nem vesz részt és annak eredményeit sem ismeri meg.

Műszaki és szervezeti intézkedések az adatok biztonsága kapcsán

Bármelyik Közös Adatkezelő az adatbiztonság előírásait – többet között – alábbiak szerint teljesíti:
a) gondoskodik arról - hardver és szoftver eszközök útján -, hogy az adatkezeléshez használt

eszközökhöz (továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek ne férhessenek
hozzá;

b) az elektronikus adatokat zárt, jelszóval védett informatikai rendszerben tárolja;
c) a személy adatokat tároló épületeket portaszolgálat őrzi; az érzékeny/ különleges adatok

tárolására külön intézkedéseket vezettünk be (pl. zárt szekrényben tárolás);
d) megakadályozza az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának

vagy eltávolításának lehetőségét,
e) megakadályozza az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének,

valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának
vagy törlésének lehetőségét, továbbá az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi,
adatátviteli berendezés útján történő használatát,

f) belső szabályzatok és utasítások útján gondoskodik az adatok bizalmasságáról: a munkatárs
köteles a birtokába jutott adatot csak és kizárólag az adatkezelés célja érdekében és csak a
szükséges mértékben használni úgy, hogy azokhoz olyan személy, akiknek az adat kezelése
a munkájához nem szükséges, ne ismerhesse meg; az adatkezelő rendszer használatára
jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz
férhessenek hozzá,

g) biztosítja, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy
bocsáthatják rendelkezésére,

h) biztosítja, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat,
mely időpontban, ki vitte be az adatkezelő rendszerbe,

i) biztosítja, hogy adattovábbítás során vagy az adathordozó szállítása közben azokat
jogosulatlanul ne lehessen megismerni, másolni, módosítani, törölni,

j) a személyes adatokat kizárólag megfelelő jogalap birtokában továbbítja;
k) a személyes adatokat csak a szükséges időtartamig kezeli;
l) biztosítja, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, gondoskodik

az adatállományok helyreállításának lehetőségéről (biztonsági mentés), a vírusok elleni
védelemről; a hordozó eszközök fizikai védelméről;

m) biztosítja, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő
hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás
működtetésével se lehessen megváltoztatni,

n) az adatbiztonság megőrzése érdekében belső szabályzatokat (pl. IBSZ, internethasználat és
IT eszközök használatának szabályozása, vírusvédelmi szabályzat, információbiztonsági
politika, stb.) bocsátott ki és a munkatársak tájékoztatást (képzést) kaptak;

o) az informatikai megfelelőségi szint rendszeresen felülvizsgálatra és – szükség esetén –
fejlesztésre kerül;



p) az adatvédelmi incidensek kezelésére belső szabályzatot dolgozott ki és minden lehetséges
és arányos intézkedést megtesz azok elkerülése érdekében.

Közös Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges
adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét
biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

________________________

Adatkezelő 1 nevében:

________________________

(hely és dátum)

________________________

Adatkezelő 2 nevében:

________________________

(hely és dátum)


