
„Castrol nyereményjáték” 

JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

Az Inter Cars Hungária Kft. „Castrol nyereményjáték” címmel nyereményjátékot 
(továbbiakban: Kampány) hirdet a jelen szabályzatban foglalt feltételek szerint: 

1.) A Kampány szervezője, lebonyolítója, adatkezelője 

Az Inter Cars Hungária Kft. (székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B.  cg.: 01-09-715340, 
adószám: 13030083-2-44, – továbbiakban, mint Szervező). 

A Kampány lebonyolítását, a Kampányhoz kapcsolódó adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást a 
Szervező végzi. 

2.) A Kampány leírása, a nyeremények 

A Szervező hivatalos online felületein 2022. április 1. napján meghirdeti „Castrol nyereményjáték” 

elnevezésű Kampányát, melynek kezdete 2022. április 1. 07:00 óra, vége: 2022. április 31. 
23:59 perc.  

A Kampányban azon ügyfelek vesznek részt, akik a kampány teljes ideje alatt legalább 60 
liter (tetszőleges típusú) Castrol kenőanyagot vásárolnak (továbbiakban: Résztvevő). 

A fentiek teljesítése esetén a Résztvevő jelen Játékszabályzatban foglaltakat automatikusan 
elfogadja. 

Szervező a jelen játékszabályzatot, az Inter Cars Hungária Kft. hivatalos weboldalán teszi közzé, 
mely 2022. április 1. napjától elérhető.  

A Játékszabályzatban foglalt fenti feltételt teljesítő Résztvevők között kisorsolásra kerül: 

- 1. díj: Costa Rica utazás 1 fő részére vagy 40.000 ICOIN 

- 2. díj: 25.000 ICOIN 

- 3. díj: 10.000 ICOIN 

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a sorsoláson való részvétel feltétele a fent leírtak teljesítése a 

Kampány ideje alatt, így nem vesz részt a sorsoláson az a Résztvevő, aki a Kampány ideje alatt eláll 
a termék vásárlásától. Egyben tudomásul veszi a Résztvevő, hogy a Kampány ideje alatt vásárolt 
Castrol kenőanyag termékek visszáru tárgyát nem képezhetik.  

3.) Sorsolás 

A Szervező által géppel végzett sorsolásra a Kampányt követően, 2022. május 5. napján 16:00 
órakor kerül sor. 

A nyertesek sorsolása a https://wheelofnames.com/- oldalon történik. 

A sorsolásról videós képernyő felvétel történik, amit a Szervező 30 napig tárol a szerverén.  

A nyeremények nem halmozhatók, azaz többszörös teljesítés sem jogosít többszörös nyereményre.  

A nyeremények nem válthatók át készpénzre, illetve nem cserélhetők más nyereményre. 

4.) A Kampány meghirdetésre 

A Kampány a Szervező hivatalos online felületein kerül meghirdetésre. 

 

5.) A nyertesek kiértesítése 

A Szervező a kisorsolt Résztvevőket (nyertesek) vevőkódjuk alapján azonosítja be, ami a 
vásárlást bizonyító számlán található. 

Abban az esetben, ha a kisorsolt Résztvevő nem kívánja a nyereményt átvenni, mely tényt jelez a 
Szervezőnek, úgy a sorsolás ezen nyeremény tekintetében megismétlésre kerül. 

6.) Nyeremények átadása: 

A nyeremények a sorsolást követően 30 napon belül kerülnek átadásra az alábbiak szerint: 



A Szervező a nyerteseket területi képviselői által értesíti majd a nyereményüket a marketing osztály 

tölti fel a saját InterCoin profiljukra.  

A nyeremények egyéb módon történő átvétele előzetes egyeztetés tárgyát képezi. 

A Szervező nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a tárgyi jutalmak kiszállítása/átadása 
után keletkeztek, függetlenül attól, hogy a jutalmat a nyertes használatba vette vagy sem. A 
Szervező szintén nem vállal felelősséget a nyeremény beváltásával igénybevett szolgáltatások 
minősége tekintetében.  

7.) Adó és egyéb felmerülő addicionális költségek 

A nyeremények átadásáig felmerülő adó- és járulékterheket – amennyiben a hatályos magyar 
jogszabályok szerint ilyen keletkezik – a Szervező viseli és fizeti meg. 

8.) Adatkezelés szabályai 

A Szervező adatkezelőként a Résztvevők által önkéntesen megadott adatokat kizárólag nyeremények 
átadása céljából kezeli, azok nem kerülnek más célra felhasználásra, illetve továbbításra. 

A Résztvevők által megadott adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, így különösen 

nem kerülnek átadásra EGT-n kívüli harmadik országba. 

Adatok tárolásának helye: Inter Cars Hungária Kft. Marketing osztályának szervere 

Az adatkezelés jogalapja: az Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR 6. cikk (1) bekezdésének 
a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása az általa megadott személyes adatok jelen 
Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokból történő adatkezeléshez. 

A Szervező a Résztvevő által önkéntesen megadott személyes adatokat a Kampány lebonyolítását 
követő 45 napig, de legfeljebb a Résztvevő adatai kezeléséhez való hozzájárulását visszavonó 

nyilatkozatát követő 10 napig kezeli, ezen időpontot követően a személyes adatok 
visszavonhatatlanul törlésre kerülnek. 

Az érintett, azaz a Résztvevő jogai az adatkezelésünkkel kapcsolatban 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban, a Szervezővel, mint adatkezelővel szemben – az 
adatkezelés jellemzőitől függően - a következő jogok illethetik meg. Kérelmezheti  

 
a. az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (GDPR 15. cikk); 

Az érintett jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 15. cikkben meghatározott egyes 
információkhoz hozzáférést kapjon. 

 
b. azok helyesbítését (GDPR 16. cikk); 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az 
érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 
nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 
c. a személyes adatai törlését (GDPR 17. cikk); 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 17. cikkben meghatározott 
indokok valamelyike fennáll. 

 

d. a személyes adatai kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk); 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha a 18. cikkben 
foglalt indok teljesül. 

 
e. tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen (GDPR 21. cikk); 
 
f. visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, azzal, hogy a visszavonást 

megelőző adatkezelés nem válik jogszerűtlenné (GDPR 13. cikk (2) bek. c)), valamint  
 

g. megilleti adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk), vagyis hogy az Önre vonatkozó, 
általa a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban megkapja. 



 

A személyes adatok kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén az alábbi jogorvoslati 
lehetőségekkel élhet: 

a. Közvetlenül a Szervezőhöz fordulhat, az 1. pontban megadott elérhetőségeken. 

b. Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, 
mint felügyeleti hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) (székhely: 1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; web: www.naih.hu) 

c. Keresetet nyújthat be a Szervező ellen. Ön bírósághoz fordulhat adatai jogellenes 
kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A 
jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. 
A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhatnak: 
www.birosagok.hu 

9.) Egyéb 

A Kampányban való részvétel önkéntes. 

A Kampányt a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja.  

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat bármikori módosítására, illetve 
kiegészítésére.  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából 
azt, aki bármely Szervező által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést 
követ el. 

A Szervezőt nem terheli felelősség a Játékszabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő 
vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes 
kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, 
elmaradt 15 hasznot, kereskedelmi és egyéb jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, valamint 
harmadik személyek követelését. 

A Szervező bármely, a jelen Kampánnyal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben 
kötelező érvényű. A Szervező kizárja a Kampányban résztvevők Szervezővel szembeni igény 

érvényesítésének lehetőségét a Szervező bármely a Kampányban hozott döntésével kapcsolatban. 
Szervező továbbá kizárja a részvétel során a Kampányba regisztráló személy által szolgáltatott hibás, 

illetve hamis adatokból eredő minden felelősségét. A Szervező kizárja felelősségét a Kampánnyal 
kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. 

A Kampányban, így a sorsoláson NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 
munkavállalói, telephelyeit üzemeltető közvetítő partnerek, és munkavállalóik, valamint a fenti 

személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény- Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. és 
2. pontjai szerinti hozzátartozói. 

Budapest, 2022. április 1.  

A Szervező 

Inter Cars Hungária Kft. 
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