
 

Pernod Ricard Hungary Kft. ”Bajuszpárbaj” – Jameson nyereményjáték 

 
Adatkezelési – és Játékszabályzat 

 
 
1. Az Pernod Ricard Hungary Kft. 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.; Adószám: 12106282-2-44; Cégjegyzékszám: 01 
09 466108 (továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18. 
(tizennyolcadik) életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító 
igazolvánnyal rendelkező, Magyarországon adózó, teljes cselekvőképességgel rendelkező (ideértve a 
cselekvőképességet nem érintő támogatott döntéshozatal alatt álló természetes személyeket is) magyar 
állampolgár („Játékos”) a 12. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy 
(továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék jelen játékszabályzat 2. pontjában részletezett időtartama alatt a 
www.bajuszparbaj.hu weboldalon leadja szavazatát legfeljebb 2 alkalommal és a pályázatának elküldését 
megelőzően hozzájárul e-mail címének a nyereményjátékban való részvétel céljából történő – az Adatkezelési 
szabályzatban foglaltak szerinti – kezeléséhez. 
A nyereményjáték lebonyolítója: Spice Communication Kft., 1022 Budapest Detrekő utca 12.; Adószám: 
13329376-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-729714. (továbbiakban: Lebonyolító) 
 
A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit. 
 
2. A Játék időtartama: 2022. október 30. 00:00-tól – 2022. November 30. 18:00-ig 
 
3. A sorsolás és nyeremények 
 
Az érvényesen beérkezett szavazatok közül 10 db nyertes és 20 db pótnyertes kerül kisorsolásra a beérkezett 
e-mail címek közül. Az az e-mail cím, amely két alkalommal szavazott, kétszeres eséllyel vesz részt a 
sorsoláson, azonban 1 e-mail cím csak egy nyereményt kaphat. A sorsoláson 10 nyereménycsomag kerül 
kiosztásra, 10 db nyertes számára. Egy db nyereménycsomag tartalma: 

• Jameson whiskey kóstoló, melynek helyszíne a Pernod Ricard Hungary Kft.  székháza: 1027 Budapest, 
Kapás u. 6-12. A kóstoláson Tóth Edu és Hajdú Balázs humoristák is részt vesznek.  

• Jameson whiskey ajándékcsomag: 1 literes Jameson, 1 Jameson pulóver, 1 Jameson hátitáska, 1 pár 
Jameson zokni 
 

 
A nyeremények sorsolásának módja: gépi sorsolás 
 
A Sorsolás időpontja: 2022.12.01. 14:00 – mely alkalommal a nyertesek és pótnyertesek is sorsolásra 
kerülnek. 
 
4. A nyertesek értesítése: e-mailen keresztül, legkésőbb 2022.12.03. 18:00-ig 
A nyerteseknek 2022.12.10-ig van lehetőségük felvenni a kapcsolatot a Lebonyolítóval. Amennyiben nem 
történik meg a kapcsolatfelvétel, 2022.12.11-én pótnyertes értesítésére kerül sor, melynek következtében az 
első számú nyertes elveszti a nyereményét.  

 
 
5. A játék menete: 
 
A játékos a www.bajuszpárbaj.hu weboldalon leadja szavazatát Tóth Edu vagy Hajdú Balázs humoristák 
egyikére és megadja e-mail címét, ezzel automatikusan részt vesz a sorsoláson. Összesen két alkalommal 
szavazhat. 
 
A promóció nyerteseinek nevét a nyereményjáték weboldalán is közzétesszük, a sorsolás lezárultával. 
 
 
 
6. A jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyerteseknek heti nyereményeit csomagszolgálattal juttatja el az 
a teljes promóciós időszak lezártát követő 30 naptári napon belül. A kapcsolatfelvétel során a Lebonyolító a 
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játékos nevét, e-mail címét és telefonszámát is elkéri a nyertestől, melynek megadása nélkül a nyerteshez nem 
áll módjában eljuttatni a nyereményt. A nyertesek adatait kizárólag a nyeremények kiszállításának egyeztetése 
céljából használja fel a Lebonyolító. 
 
 
7. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki részére a nyereményt azért nem 
lehet átadni, mert a kapcsolatfelvétel során feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a 
Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. Ennek bizonyításaként a 
Szervező és Lebonyolító jogában áll a személyi igazolvány másolatát elektronikus úton elkérni a Játékostól. A 
Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és Lebonyolítót felelősség nem terheli. 
 
8. A Lebonyolító és a Szervező a 6.pontban írtak szerint tudja biztosítani a nyeremények átvételének lehetőségét, 
ugyanakkor valamennyi nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények 
átadása a fentiekben írt határidőkön belül megtörténjen.  
 
9. A nyeremények készpénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a 
Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a díjak személyes átvételéből eredő utazás költségei vagy 
egyéb előre nem látható költségek) a Játékost terhelik. 
 
10. A nyereményjátékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos www.bajuszparbaj.hu weboldalon 
történő regisztrációt megelőzően a nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó, a játékszabályzattal 
azonos dokumentumban található Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerje és elfogadja. Az Adatkezelési 
Tájékoztató az alábbi menüpontban érhető el: [Játékszabályzat és Adatvédelmi tájákoztató].  
 
11. A Játékból ki vannak zárva a Pernod Ricard Kft., a Spice Communication Kft. és alvállalkozóik munkatársai, 
valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói. 
 
12. A Játék részvételi feltételei a mindenkori www.bajuszparbaj.hu oldalon és az ott elérhető ezen 
Játékszabályzatban leírtak szerint érvényesek. 
 
 
Egyéb rendelkezések  
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen promóciót bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, 
katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy 
elutasítson minden illetéktelen (a Játékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy 
érvénytelen szavazatot. Továbbá, a Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt a jelen 
Játékot egyoldalúan megváltoztassa vagy visszavonja. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a 
www.bajuszparbaj.hu honlapon közzéteszi.  
  
Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény 
megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá 
előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás 
esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a 
nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem 
zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a 
Játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére. 
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Adatkezelési szabályzat 

 

• A jelen Adatkezelési szabályzat kifejezett elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a 
nyereményjáték ideje alatt az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat kezelje és azt esetenként a 
nyereményjáték lebonyolításában közreműködő adatfeldolgozóknak továbbítsa. 

• Azon Játékosok, akik a www.bajuszparbaj.hu oldalon történő regisztráció során a marketingcélú 
hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a regisztráció során önkéntes módon megadott adataikat (e-mail cím) 
marketingcélú felhasználásra közvetlen üzletszerzési lista összeállítása és jövőbeni promóciókkal kapcsolatos 
hírlevelek eljuttatása céljából engedélyezi a Szervező számára a gazdasági reklámtevékenység alapvető 
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak megfelelően. 

• Ön bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelésünk ellen, ha arra a mi indokolt jogos érdekünk nyomán, vagy 
reklámozás céljából kerülne sor. 

 

Mit jelent ez a ’hozzájárulás’? 

Az alábbi adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. A hozzájárulás meg nem adása Önre nézve semmilyen 
hátrányt nem jelent. A hozzájárulását bármikor, ingyenesen és feltételek nélkül visszavonhatja egy ’Adatkezelési 
hozzájárulás visszavonása’ tárgyú e-mail küldésével az info@spicecommunication.hu címre. Ilyen esetben a 
megadott adatait töröljük, és a nyereményjátékban való részvételét inaktiváljuk. A hozzájárulás visszavonása 
nem fogja érinteni a visszavonás előtti adatkezelésünk jogszerűségét. 

 

Milyen személyes adataimat és meddig kezelik? 

A nyereményjátékban való részvétel céljából megadott adatait (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postacím, 
telefonszám), illetve az online regisztrációt követően automatikusan tudomásunkra jutott adatokat (pl. IP cím, 
internetszolgáltató, operációs rendszer) a promóció lezártáig, a nyertesek adatait pedig a nyeremény átvételéig 
kezeljük. 

Tájékoztatjuk, hogy a nyeremények átvétele során a nyeremények átadásakor jogosultak vagyunk ellenőrizni az 
Ön személyazonosságát, így esetenként az Ön személyi igazolványába, vagy személyazonosításra alkalmas más 
fényképes igazolványába jogosultak vagyunk betekinteni. Az ily módon történő adatkezelést azonban 
nyilvántartásainkban nem rögzítjük. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelési időtartam az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozóknak történő 
továbbítás esetén sem haladja meg a jelen pontban foglaltakat. 

 

Ki fogja kezelni az adataimat? 

Pernod Ricard Hungary Kft. 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.; Adószám: 12106282-2-44; Cégjegyzékszám: 01 09 
466108 (továbbiakban: Adatkezelő),  

valamint az alábbi adatfeldolgozók: 

Név és elérhetőség Adatkezelési cél 

Spice Communication Kft. (1022 Budapest Detrekő utca 12.) 

E-mail: info@spicecommunication.hu 

 

nyereményjáték 

lebonyolítása, reklámcélú 

hírlevél küldése és microsite 

fejlesztés 
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Milyen jogaim vannak az adatkezeléssel kapcsolatban? 

Ön bármikor tájékoztatást kérhet az info@spicecommunication.hu e-mail címen, kérheti továbbá az adatai 
helyesbítését, továbbítását egy másik adatkezelőhöz, felhasználásának korlátozását és törlését. Panaszával a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/c.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu), illetve 
bírósághoz fordulhat.  

 

Egyéb fontos tudnivalók 

• Kérelmek intézése: a fent részletezett jogokkal Ön bármikor élhet, ehhez elegendő egy e-mailt írnia nekünk 
az info@spicecommunication.hu címre. A kérelmeket a beérkezésétől számított 1 hónapon belül intézzük; 
különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez a határidő max. 2 hónappal meghosszabbodhat. 
Fontos tudni, hogy a kérelme teljesítését megelőzően jogosultak vagyunk Önt azonosítani azért, hogy 
megakadályozzuk a jogosulatlan kérelmek teljesítését. Megtagadjuk az intézkedést, ha a kérelme 
egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve ha nem sikerült Önt megfelelően 
beazonosítani. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó 
tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő 
költségtérítést állapít meg. 

• Adatbiztonság: adatait csak saját (vírusvédelemmel, tűzfallal és erős jelszóval) ellátott, biztonsági szolgálat 
által őrzött szervereken, míg a papíralapú iratokat kulccsal zárható, tűzbiztos szekrényekben tároljuk. A 
szervereken rendszeres biztonsági mentéseket végzünk. Az adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül is 
csak az illetékes munkatársak férhetnek hozzá, azokat minden esetben titkosított formában továbbítjuk az 
adatfeldolgozók részére, akikre ugyanúgy vonatkoznak szigorú adatbiztonsági elvárásaink. 

• Az Ön felelőssége: kérjük, hogy a megadott adataiban bekövetkezett változást lehetőleg 3 napon belül 
jelezze felénk azért, hogy adatai naprakészek legyenek az adatbázisainkban.  

o Az adatok helyességét nem ellenőrizzük, ezért kérjük, hogy minden esetben csak és kizárólag a saját 
személyes adatait adja meg. A más nevében megadott személyes adatok kezeléséből eredő 
jogsérelemért vagy kárért nem vállalunk felelősséget. 

o Használjon biztonságos műszaki eszközöket, szoftvereket, hálózati kapcsolatokat és erős jelszavakat, 
hogy illetéktelenek ne élhessenek vissza a személyes adataival. Kérjük, hogy haladéktalanul jelezze 
felénk, ha bármilyen gyanús körülményt észlel a nálunk kezelt adataival kapcsolatban. 

o Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatvédelmi jogszabályokban foglalt jogainak részletes megismerése 
az Ön érdeke. Mivel a jogszabályok nyilvánosak és bárki számára hozzáférhetőek, javasoljuk és kérjük, 
hogy ismerje meg az adatvédelmi jogszabályok Önre vonatkozó rendelkezéseit (a jogszabály elérhető 

az alábbi kormányzati portálon: https://magyarorszag.hu) 

• A Tájékoztató módosítása: A Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosíthatjuk – ilyen esetben erről, a 
módosítás tényéről és lényegéről, valamint hatályba lépésének időpontjáról Önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk. Az itt nem rendezett kérdésekben az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete 
(GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók. A Tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Budapest, 2022. október 30.  
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