
A V-TAC Magyarország „Vadászd le az értékes tököket!” kupongyűjtő játék 

 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

(„Játékszabályzat”) 

 

1. A böngészésalapú játék szervezője és Lebonyolítója Szervező és Lebonyolító: A Data 

System Control Kft. (székhely: 4225 Debrecen, Tokaji utca 16. cégjegyzék helye és 

száma: Debreceni Törvényszék Cégbírósága, Cg09-09-020079) V-TAC Magyarország 

böngészés alapú játékot szervez (továbbiakban: "Játék"). 

 

 

2. Részvételi feltételek 

2.1. A Játékban kizárólag azok vehetnek részt (a továbbiakban Résztvevő), akik: 

a) a www.vtac.hu webshopban böngészve vásárolni szeretnének 

b) a Játékszabályzat megismerését és elfogadását követően a jelen Játékszabályzat 4. 

pontjában foglaltaknak megfelelően kedvezmény kupont találnak és 

c) nem áll fenn velük szemben a jelen Játékszabályzat 2.4. pontja szerinti kizáró ok. 

 

2.2. Az V-TAC Magyarország Általános Szerződési Feltételei a 

https://www.vtac.hu/shop_help.php?tab=terms oldalon ismerhetők meg. 

Az V-TAC Magyarország személyes adatainak a kezeléséről általános információ a 

https://www.vtac.hu/shop_help.php?tab=terms weboldalon található. 

2.3. A Játékban minden Résztvevő kupont típusonként kizárólag egy alkalommal vehet 

részt. A nyertes kuponok nem összevonhatóak és külön-külön vásárlásban 

érvényesíthetőek. 

2.3.1. A Szervező jogosult bármely Résztvevőt kizárni a Játékból, illetve a 

kuponfelhasználásból, ha ellenőrzése során megállapítja, hogy nem szabályszerűen vesz 

részt a Játékban. A kizárásról a Szervező nem értesíti a Résztvevőt. 

2.3.2. A Játékban való részvétel során egy munkamenetben az adott kuponok egyszer 

jelenítődnek meg. A webshop „coockie”-törlése után a rendszer nem veszi figyelembe 

azmegjelenítési előzményeket az adott felhasználó számára. 



2.3.3. A Játékban kizárólagosan  valós e-mail-címmel lehet részt venni. 

2.4. Nem vehetnek részt a Játékban: 

a.) a Szervező alkalmazottai, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói (aPtk. 8:1. § 

(1) bek. 2. pontjában meghatározottak szerint); 

 

3. A Játék időtartama 

A Játék 2022. október 26 napjának 00:00:01 órájától 2022. november 1. napjának 23:59:59 

órájáig tart. Az ezen időtartam előtt vagy után a begyűjtött kuponok nem használhatóak fel. 

 

4. A kupongyűjtő játék menete 

A Szervező webáruházában található termékei közé véletlenszerűen kuponkedvezményt adó 

"tökök" / azaz kuponok / kerültek. Ezek megtalálásához a legcélszerűbb módszer, a 

termékeink átböngészése webáruházunkban, mert több terméknél is értékes, akár 20.000 

Ft-os kupon van elrejtve. A nyereménykuponok intelligens ajánlat keretében, kép 

formátumban jelenítődnek meg. 

A megtalálható nyeremények értéke változó: 1.000 Ft, 2.000 Ft, 5.000 Ft, 10.000, 20.000 Ft 

értékben kerülnek játékba, valamint felhasználásuk minimális vásárlási összeghez kötött.  

A nyeremények az alábbi vásárlási értkékek esetén válthatóak be: 

1.000 Ft-os kupon – minimum bruttó 3.000 Ft-os kosárérték esetén váltható be 

2.000 Ft-os kupon - minimum bruttó 5.000 Ft-os kosárérték esetén váltható be 

5.000 Ft-os kupon - minimum bruttó 17.000 Ft-os kosárérték esetén váltható be 

10.000 Ft-os kupon - minimum bruttó 36.000 Ft-os kosárérték esetén váltható be 

20.000 Ft-os kupon - minimum bruttó 76.000 Ft-os kosárérték esetén váltható be 

 

5. A nyeremények felhasználhatósága: 

A kuponok készpénzre nem válthatók át. A felhasználás körében – ide értve annak 

elmaradását is a Résztvevő részéről – a Szervezőt semmiféle felelősség nem terheli. 



 

5.1. A kuponok felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő, a jelen 

Játékszabályzatban kifejezetten nem hivatkozott költségek és kiadások a Résztvevőt terhelik. 

A Résztvevő által közölt hibás vagy hiányos név vagy email cím megadása a Résztvevő 

kockázata, a kupon ezen okból meghiúsuló átadásáért a Szervezőt, nem terheli felelősség. 

 

6. Egyéb feltételek 

6.1. A Játékban való részvétel során a jelen Játékszabályzatban foglaltak 

megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű 

felelősséggel tartozik a károkozó, a Résztvevő. 

6.2. A kuponok gyűjtéséhez szükséges internetkapcsolat biztosítása a 

Résztvevő költsége és kockázata. Az adatátviteli hálózat terheltsége és 

egyéb, a Szervező érdekkörébe nem tartozó körülményekért, hibákért, hiányosságokért a 

Szervezőt felelősség nem terheli, ide értve - de nem kizárólagosan – a hálózati torlódást, 

lefedettségi, kapcsolati hibákat, az eszközök teljesítményét, 

valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartását is. 

A Szervezőt nem terheli felelősség azért sem, ha az elektronikus üzenet 

nem érkezik meg, vagy nem kellő időben érkezik meg a Résztvevőhöz vagy a Szervezőhöz  

abból az okból, mert: 

- nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy 

- a Résztvevő e-mail-címe bármely egyéb ok miatt nem elérhető, vagy 

- a Résztvevő e-mail-fiókja betelt, és nem képes további üzenetek fogadására, vagy 

- az internetszolgáltatón, illetve az e-mailt kézbesítő harmadik félen kívül álló okból 

kifolyólag nem kézbesíthető a Résztvevő számára az üzenet. 

 

7. Adatkezelés 

A Játékban való részvételre a 2. pontban meghatározott Résztvevők jogosultak. 

Az adatkezelés célja A Játék lebonyolítása, a kedvezménykuponok átadása, és a kedvezmény 

kuponokkal kapcsolatos számviteli és adójogi kötelezettségek teljesítése. 

 

Az adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Résztvevő 

hozzájárulása (elsődleges jogalap) a Játékban való részvétel érdekében, a kuponok 



átadásával a Résztvevőre vonatkozó jogok és kötelezettségek teljesítése vonatkozásában a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése (másodlagos jogalap). 

A Résztvevők személyes adatai szükségesek lehetnek a Data System Control Kft.,  mint 

Szervező számviteli és adójogi jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez, a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés c) pontja alapján. 

 

Az adatkezelés időtartama 

 

A kupon átadásáig a Szervező az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli a 

személyes adatokat. A Díj átadását követően az esetleges adózási jogszabályi megőrzési idő 

elteltéig, illetőleg a Díjjal kapcsolatos esetleges jogi igények érvényesíthetőségének 

elévüléséig (5 év). Az adatokat a Szervező őrzi meg a fent jelzett időtartamig,  – kivéve 

panasz esetén – indokolatlan késedelem nélkül törli. 

 

A Szervező által igénybe vett adatfeldolgozó: 

UNAS Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14). 

 

Az Résztvevő jogai és a jogorvoslati lehetőségek 

 

A Résztvevő az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor,  korlátozás és indokolás 

nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra 

történő kezelésének  megszüntetését kérni, ezzel egyidejűleg azonban a Játékból kizárásra 

kerül. 

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Résztvevőket 

a módosításokról. 

 

A Résztvevő a személyes adatai kezelésével összefüggő jogok mibenlétéről, gyakorlásuk 

részleteiről, illetve a jogorvoslati lehetőségekről további részletes információkat a 

www.vtac.hu weboldalon megtalálható Adatkezelési tájékoztatóból tudhat meg. A Résztvevő 

a személyes adatai kezelésével összefüggésben élhet hozzáférési, helyesbítési törlési jogával, 

emellett kérheti az adatkezelés korlátozását. A Résztvevő személyes adatainak törlése a 

Játékból való automatikus kizárást vonja maga után. 



A Résztvevő személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmeit a  ugyfelszolgalat@vtac.hu 

e-mail címen nyújthatja be. 

A Résztvevő adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 

A Data System Control Kft. kijelenti, hogy a Résztvevő Játékhoz szükséges személyes adatait  

a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően, 

azokat maradéktalanul betartva kezeli. 

 

8. Vegyes rendelkezések 

Szervező az esetleges megjelenítési, informatikai hibákért felelősséget nem vállal. A Szervező 

a legnagyobb gondossággal jár el a rendszer működtetése terén, de semmiféle felelősséget 

nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy a 

Eésztvevőket ért veszteségekért. 

A Szervező fenntartja a jogot a Játék azonnali lezárására indokolási kötelezettség nélkül a 

Játék időtartamának eltelte előtt, amelyről a www.vtac.hu honlapon ad tájékoztatást. 

 

Data System Control Kft. 

 

 Debrecen, 2022. október 24. 

 

 

 


