
STRAND FESZTIVÁL
PROMÓCIÓ ÉS NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

A jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) határozza meg a „Strand
Fesztivál Promóció és Nyereményjáték” megnevezésű promócióban (a továbbiakban
„Promóció”) és nyereményjátékban (a továbbiakban „Nyereményjáték”) történő részvétel
feltételeit. A Promóció és Nyereményjáték a továbbiakban együtt „Játék”.

A Játék szervezője. A Játék szervezője a VOLT Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 48. B. ép. fszt. 2., adószám: 12625150-2-43, Cg.
01-09-695549, a továbbiakban „Szervező”).

A Játék időtartama. A Játék időtartama 2022. augusztus 18. napjától kezdve 2022.
augusztus 29. napjáig kerül lebonyolításra.

A Játék leírása. A Nyereményjáték leírása: A Szervező által alkalmazott kérdőívek kitöltő
személyek közül a Rendezvény követően, augusztus 29-én kisorsolásra kerül 1 (egy) nyertes
(a továbbiakban „Nyertes”), akinek nyereménye 1 (egy) db VIP bérlet a 2023. évi STRAND
Fesztiválra (a továbbiakban „Nyeremény”).

A Játék résztvevői. A Játékban automatikusan részt vesznek a Szervező által a Rendezvény
ideje alatt alkalmazott (google form) kérdőívet kitöltő személyek.

A Nyertes kisorsolása, a Nyeremény átvétele. A Szervező a Játékosok közül gépi
sorsolással választja ki a Nyertest. A Nyertes jogosulttá a Nyereményre. A sorsolást követően
a Szervező a Nyertesnek emailben megküldi a Nyeremény (1 db VIP bérlet) felhasználásához
szükséges vouchert. A Szervező a Nyeremény felhasználásával kapcsolatos esetleges
visszaélésekért nem felel.

A Játék jogi jellege. A Promóció a Promóciós Kedvezmény tekintetében üzleti promóciónak
minősül. A Promóció a Nyeremény tekintetében ajándéksorsolásnak nem minősülő
nyereményjátéknak minősül A Szervező kötelezettséget vállal a Promóciós Kedvezmény és
Nyeremények utáni valamennyi esetleges adó és közteher megfizetésére.

Általános rendelkezések. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen
Szabályzat szerint történik. A résztvevők a Játékra vonatkozó szabályokat elfogadják a
kérdőív kitöltésével. A Szervező az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

Adatkezelés. A Játékban résztvevők által megadott email címet a Szervező kezeli, a
Promóciós Kedvezmény igénybevételének biztosítása és a Nyeremény átadása céljából. Ezen
adatokat a Szervező kizárólag a Játék lebonyolításának befejezéséig kezeli. A Szervező
adatfeldolgozóként veszi igénybe a VOLT Bolt Korlátolt Felelősségű Társaságot
(székhelye: 1122 Budapest, Városmajor utca 48/B. fszt. 2., cégjegyzékszám: Cg.
01-09-174262) a Promóciós Kedvezménynek a Fesztivál Shop-ban való igénybevétele
érdekében. A Szervező a Játékban résztvevők email címét továbbítja az adatfeldolgozónak.
Az adatkezelés jogalapja a résztvevő hozzájárulása a 2016/679 Európai Parlament és Tanács
(EU) rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. A hozzájárulás bármikor
visszavonható az info@strandfesztival.com e-mail címen, a hozzájárulás
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visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

A résztvevő az adatkezelés időtartamán belül a GDPR alapján hozzáférést kérhet a személyes
adatokhoz, az adatkezelésről tájékoztatást kérhet (melyet a Szervező legkésőbb 1 hónapon
belül ad meg), kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását.

Amennyiben Ön szerint a Szervező, mint adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre
vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor kérjük, forduljon elsősorban a Szervezőhöz a fenti
elérhetőségen vagy a következő e-mail címen: info@strandfesztival.com . Ennek
eredménytelensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(NAIH) eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: H- 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat.

Budapest, 2022. augusztus 16.
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